
  

                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                 

Sak til Kirkemøtet 2021 om 

nattverd i hjemmet 
  

 

Bønnelista v/ leder Jo Hedberg fremmer herved for Kirkemøtet 

2021 sak om nattverd i hjemmet. 

 

Det er viktig at Den norske kirkes medlemmer kan få 

regelmessig nattverd, for å nære det kristelige liv i den enkelte. Situasjonen vi har hatt siste 

året, med færre gudstjenester, og kanskje ingen på lang tid viser at det er behov for å åpne opp 

for at døpte medlemmer kan forrette nattverd i hjemmet.  

 

De første kristne 

Vi kan lese i kirkens trosgrunnlag, at de første kristne daglig forrettet nattverden eller brøt 

brødet i hjemmene, (Apg 2,46) mens ledernes oppgave var å be og forkynne vitnesbyrdet om 

Jesus. (Apg 6,2+4) 

 

Krav til den som skal forrette nattverd i hjemmet 

Det står ikke noe om hvilke kriterier det stilt til den som da forrettet nattverden i hjemmet, 

men i tråd med jødisk tradisjon var det nok en myndig mann: hjemmets «far». Når det gjelder 

krav til å sitte i Kirkemøtet og også være leder av Kirkerådet, som utnevner biskopene i vår 

kirke, kreves det ikke annet enn at en er døpt med den kristne dåp og at en er medlem av 

kirken.  

På dette grunnlaget vil Bønnelista fremme følgende forslag for Kirkemøtet:  

 

Forslag til vedtak 

I tråd med den lutherske tanken om det almene prestedømmet kan døpte medlemmer over 18 

år forrette nattverd i hjemmet etter liturgien i Nattverdgudstjeneste utenom høymessen. Når 

det er få eller ingen høymesser med nattverd i vedkomnes sognekirke eller når eldre, syke, 

mennesker på reise og til sjøs har vanskelig for å komme til kirke. Dessuten når stedets prest 

ikke bør eller har anledning til å betjene det enkelte medlem med nattverdens sakrament feks 

på grunn av smittefare.   

  

På vegne av Bønnelista, Berg, 2/1-21 
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