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Må rydde  

i medlems- 

registeret

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus pålegger Oslo 

katolske bispedømme å 

slette personer som står i 

medlemsregisteret uten å 

ha meldt seg inn.

Den katolske kirke i Norge 

har registrert innvandrere fra 

katolske land som medlem-

mer, uten å spørre. Tusenvis 

av personer kan være ulovlig 

innmeldt, skrev Dagbladet i 

starten av november. Siden 

2010 har tallet på registrerte 

medlemmer økt fra 66.000 til 

vel 120.000. Mange av disse 

kan være medlemmer uten å 

være klar over det.

– Naturlig oppfølging. Et-

ter en gjennomgang av saken 

har Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus pålagt Oslo katol-

ske bispedømme å rette opp 

sitt medlemsregister. Dette 

må gjøres ved at personer 

som åpenbart ikke har meldt 

seg inn i trossamfunnet, slet-

tes fra registeret. Vedtaket 

gjelder nyregistrerte i tids-

perioden 2010 til 2014, mel-

der trossamfunnet i en pres-

semelding.

– Jeg ser vedtaket som en 

naturlig oppfølging av den 

redegjørelse jeg har gitt Fyl-

kesmannen og den påfølgen-

de dialog, sier biskop Bernt 

Eidsvig.

Vil intensivere. Han sier de 

vil legge Fylkesmannens ved-

tak til grunn for det videre 

arbeidet med å kvalitetssikre 

medlemsregisteret. 

– Vi vil også intensivere 

dette arbeidet gjennom å 

kontakte alle som er regis-

trert i denne perioden, med 

mindre vi har entydig doku-

mentasjon på at de har meldt 

seg inn, sier han. ©NTB

Biskop Bernt Eidsvig.

«Jeg ser vedtaket 
som en natur-
lig oppfølging 
av den redegjø-
relse jeg har gitt 
Fylkesmannen»

Bernt Eidsvig, 
biskop

Stig-Øyvind Blystad
stigb@vl.no 22 310 399

Lokalt særpreg 

i gudstjenesten 

skaper usikkerhet 

blant kirkegjen-

gere. – Et problem 

når folk ikke 

engang kjenner 

igjen Fader vår, 

sier forsker.

– Det har vært vanskelig å vite 

hva vi skulle satse på i vår me-

nighet. Nå er det ulik liturgi i 

alle menighetene i prostiet, sier 

organist Inger Tjeldsen i Båts-

fjord.

– Det blir veldig ulike guds-

tjenester rundt om i landet for-

di alternativene er så mange. 

Folk som beveger seg mellom 

flere kirker og gudstjenester 

kan oppleve det som vanskelig 

å vite hvordan man skal opptre 

fra kirke til kirke, sier Pål Ketil 

Botvar, forsker ved Kifo, som 

nylig byttet navn fra «Stiftelsen 

Kirkeforskning» til «Institutt 

for kirke-, religions- og livssyns-

forskning».

– En gudstjenestereform er 

alltid krevende. Det vet vi av 

tidligere erfaring, sier Paul Erik 

Wirgenes, avdelingsdirektør for 

menighetsutvikling i Kirkerådet.

Krevende. Det er tre år siden 

gudstjenestereformen i Den 

norske kirke ble iverksatt. Den 

innebærer at hver menighet ut-

arbeider sitt eget sett med be-

stemmelser om hvordan guds-

tjenesten skal feires. Reformen 

gir større lokal valgfrihet og 

legger opp til mer involvering 

av lekfolk i gudstjenesten. Det 

betyr at frivillige medarbeidere 

i større grad skal inviteres til å 

lese tekst, dele ut nattverd eller 

medvirke på andre måter.

En rapport som ble lagt fram 

i går, tar for seg virkningene av 

reformen og hvordan den er 

blitt mottatt. I intervjuer som 

er gjort med ansatte og frivillige 

medarbeidere i 16 menigheter 

fra fire forskjellige bispedøm-

mer, kommer det fram at mange 

synes gudstjenestereformen har 

vært krevende.

Gjenkjennelse. Rapporten vi-

ser at av reformens tre kjerne-

begreper er det «involvering» 

som oppleves som mest «inspi-

rerende». De øvrige to kjerne-

begrepene er «fleksibilitet» og 

«stedegengjøring», og det er det 

sistnevnte som de fleste synes 

har vært vanskeligst å få tak på.

Flere av informantene uttryk-

ker uro over at ønsket om lo-

kalt særpreg bidrar til at litur-

gien blir ulik fra sted til sted, 

og at gudstjenesten dermed blir 

ugjenkjennelig. 

– Gjenkjennelse er veldig 

viktig i kirkelig sammenheng, 

og mange opplever det som et 

problem når de ikke engang kan 

kjenne igjen Fader vår. Mange 

er redde for at gjenkjennelse og 

fast struktur taper på bekostning 

av fleksibilitet og lokale sær-

trekk. Det blir mest problema-

tisk for dem som er sjelden i kir-

ken, sier Pål Ketil Botvar.

– Vi prøvde å finne ut av det i 

lag med de andre menighetene 

i prostiet, men fikk ikke til noe 

særlig samarbeid, sier organist 

Inger Tjeldsen i Båtsfjord.

– Ikke nok balansert. – Dette 

dilemmaet har reformen slåss 

med hele tiden, sier Paul Erik 

Wirgenes i Kirkerådet.

Han forklarer at den interna-

sjonale utviklingen innen liturgi 

vektlegger stedegengjøring og 

fleksibilitet.

– Noen har opplevd reformen 

krevende fordi den gir så mange 

valgmuligheter. Andre opplev-

de gudstjenestereformen som 

en innstramming av en praksis 

de hadde utviklet over tid. Rap-

porten sier at den balansen mel-

lom fasthet og fleksibilitet som 

vi søkte, ennå ikke er god nok.

– Hva skal dere gjøre for å skape 

god balanse?

– Denne rapporten er en del 

av vårt arbeid i forbindelse med 

en revisjon av reformen som vil 

skje på Kirkemøtet i 2017 el-

ler 2018.

– Hva vil du svare organist In-

ger Tjeldsen, som sier at det er ulik 

liturgi i alle menighetene i hennes 

område, Paul Erik Wirgenes?

– Ulik liturgi er det ikke. Alle 

variasjonene er bygd over den 

samme gudstjenesterytmen. 

Hovedtrekkene skal være gjen-

kjennelige fra menighet til me-

nighet.

– Kritisk g jennomgang. Rap-

porten viser at det nye, musi-

kalske materialet har vært sær-

lig krevende å forholde seg til. 

Det uttrykkes også frustrasjon 

over reformens tidsrammer og 

ressursbruk. En klokker som ble 

intervjuet formulerte det slik: 

«Det er meningsløst å bruke 

mye ressurser på å forandre så 

lite i den store sammenhengen.»

Presten i den samme menig-

heten synes reformen bærer 

preg av å være designet av kir-

kebyråkrater i Oslo. Han me-

ner reformen er dårlig tilpasset 

små menigheter som bare har 

gudstjeneste én gang i måneden.

– Hva vil du svare disse, Wir-

genes? 

– Når det gjelder den litur-

giske musikken har Kirkerådet 

anbefalt å videreføre 1977-mu-

sikken (den gamle gudstjeneste-

ordningen, red.anm.) til vanlig 

og samtidig prøve ut de ulike 

alternativene i sammenhenger 

hvor det passer. 

– Rapporten viser at det i stor 

grad er de ressurssterke menig-

hetene som «vinner» og klarer å 

implementere den nye reformen. 

Forsto dere at det ville bli utfallet? 

– Begrepet «ressurssterke me-

nigheter» er vanskelig. Det fin-

nes en rekke små menigheter 

med få ansatte, menigheter som 

er ressurssterke i den betydning 

at de evner å prøve ut nye ting 

og engasjere frivillige. Samtidig 

finnes det store menigheter som 

har mye ressurser, men som i li-

ten grad evner dette.

– «Den norske kirkes menighe-

ter viser tegn til reformtretthet et-

ter å ha fått seg forelagt en rekke 

forslag til endringer i søndagens 

høymesse,» skriver de som står bak 

rapporten. Hvordan skal dere nå 

skape entusiasme?

– Vi skal lære av hva som har 

fungert godt i en del menighe-

ter og så skal vi selvsagt ha en 

kritisk gjennomgang av de tin-

gene rapporten peker på, sier 

Wirgenes.

‘Kjenner 
ikke igjen 
Fader vår’

Gudstjeneste
reformen

Det er tre år siden 
gudstjeneste reformen i Den 
norske kirke ble iverksatt. 
Reformen består av nye 
 liturgier og ny salmebok, 
gir større lokal valgfrihet og 
 legger opp til mer involvering 
av lekfolk i gudstjenesten.
Reformen ble initiert av Ung-
dommens kirkemøte i 2003 
igangsatt av Kirkerådet i 2004 
etter plenumssamtale på 
 Kirkemøtet.

«Ulik liturgi er det 
ikke. Alle variasjo-
nene er bygd over 
den samme guds-
tjenesterytmen. 
Hovedtrekkene skal 
være gjenkjenne-
lige fra menighet til 
menighet»

Paul Erik Wirgenes
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Lokale variasjoner i gudstjenesten har skapt frustrasjon blant kirkegjengere. – Dette dilemmaet har 
reformen slåss med hele tiden, sier Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet. Bildet er fra vigslingen av Olav 
Øygard til ny biskop i Nord-Hålogaland i Tromsø domkirke nylig. Foto: Bård Bøe

«Flere av informantene uttryk-

ker bekymring for at reformens 

vektlegging av lokale særtrekk 

på bekostning av liturgisk gjen-

kjennelse.» Slik oppsummeres 

den heftigste debatten om guds-

tjenestereformen i Den norske 

kirke i en ny rapport.

Det var Ungdommens kirke-

møte som i 2003 initierte det 

som utviklet seg til ny guds-

tjenesteordning med salmebok 

og det hele. Kirkemøtet disku-

terte ungdomsutspillet samme 

høst, med Finn Wagle – davæ-

rende Nidaros-biskop og leder 

for gudstjenestenemnda – som 

innleder og inspirator:

«Vi ser for oss en høymesse-

ordning som er mindre regel-

styrt enn dagens ordning. Det 

betyr: Større rom for og større 

vekt på skapende gudstjenes-

tearbeid lokalt. Større vekt på 

veiledende gudstjenesterubrik-

ker. Men samtidig med faste ele-

menter som gjør gudstjenesten 

gjenkjennelig», sa han.

Gode intensjoner. Dette er fine 

ord som det sikkert var enkelt 

å nikke bifallende til og mobi-

lisere entusiasme rundt. Samti-

dig må de fleste delegatene ha 

sett at kirken bega seg ut på en 

vei der forskjellige gode inten-

sjoner kunne komme i konflikt 

med hverandre. Kirkemøtet sat-

set imidlertid på å få i både pose 

og sekk.

Det gikk ikke så mange ukene 

etter at gudstjenestereformen 

var innført, før de første sig-

nalene begynte å nå vår redak-

sjon: Folk kjente seg ikke igjen 

i kirken fra gang til gang. Det 

var umulig å følge med når de 

var på besøk i andre menighe-

ter. Musikken var ny og vanske-

lig. Nattverden dukket opp når 

de minst ventet det. Dåpen var 

unnagjort før gudstjenesten var 

kommet ordentlig i gang.

Ta konsekvensene. Gudstje-

nestereformen handler først 

og fremst om fleksibilitet. Den 

åpner for involvering, variasjon 

og lokal tilpassing. Som Finn 

Wagle sa: Mindre regelstyring – 

større rom for «skapende guds-

tjenestearbeid lokalt». I dette 

ligger det et ønske om at flere 

får bidra i gudstjenesten, at flere 

får vise hva de kan, at flere skal 

oppleve kirken som sitt rom.

Å si nei til fleksibilitet er ikke 

i tråd med tidens idealer. Ingen 

har lyst til å være fastgrodd og 

satt. Derfor er det lett å heie på 

variasjon og lokale løsninger på 

ren autopilot. Da glemmer man 

gjerne at å si ja til dette også kan 

bety at man sier nei gjenkjen-

nelse og trygghet.

Det er et valg man er nødt til 

å ta og som man må være for-

beredt på å ta konsekvensene av. 

Prinsippet om at man ikke kan 

få i pose og sekk gjelder også i 

kirken.

Trygve W. Jordheim
tro&kirke-redaktør

trygve.jordheim@vl.no

Fikk i pose, men ikke i sekk

GUDSTJENESTEREFORMEN
Selvsagt er det vanskelig å kombinere lokalt særpreg med at alle skal 

kjenne seg igjen i gudstjenesten samme hvilken kirke de er i.

kOMMENTaR
Trygve W. Jordheim
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