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Skjema til bruk ved «justering av ordning for 

hovedgudstjenesten» for menigheter i Agder og Telemark 

bispedømme 
 

Bestemmelser for fastsetting av Lokal grunnordning finnes i Alminnelige bestemmelser for 

Ordning for hovedgudstjenesten punkt C (51-67). 

 

Alle menigheter har en godkjent lokal grunnordning fra før. 

Kirkemøtet vedtok på Kirkemøtet 2019 en justering av ordning for hovedgudstjenesten. 

Justeringen går i hovedsak ut på at gudstjenesteledd der menigheten er aktivt deltakende (ledd 

som leses eller synges i fellesskap) har færre alternativer, og man tilstreber i større grad å ha en 

felles praksis på akkurat disse punktene. Gudstjenesteordningen er fortsatt preget av 

fleksibilitet, involvering og åpen for kontekstuell tilnærming (stedegengjøring). 

 

Menighetsrådene er av biskopen i Agder og Telemark bedt om å gjennomgå sin Lokale 

grunnordning, for å tilpasse denne den justerte ordningen som Kirkemøtet vedtok i 2019. De 

menighetene som er innenfor ordningen vedtatt på Kirkemøtet, skal oversende biskopen sin 

lokale grunnordning til orientering tjenestevei via prosten. 

 

De menighetene som ønsker å avvike fra ordningen vedtatt på Kirkemøtet, skal søke biskopen 

særskilt om dette. Vær oppmerksom på at ledd som tidligere er vedtatt lokalt og godkjent av 

biskopen, må søkes om på nytt, om det ikke lenger står som alternativ i den nye Ordning for 

hovedgudstjenesten. Det som må følge innsendingen er: 

 

• Justert ordning for hovedgudstjeneste(r) 

• Menighetsrådets vedtak 

• Uttalelser fra menighetsmøte 

• Uttalelser fra eventuelt mindretall i menighetsrådet og eventuelt fra soknepresten.  

• Hvis søknad: bakgrunn for søknaden og begrunnelse.  

 

Ordinær frist for innsending/søknad tjenestevei via prost til Agder og Telemark biskop er: 15. 

oktober 2020. Menigheter som har ønsket utsettelse har frist for innsending/søknad 15. 

oktober 2021.  

Ny frist til prost 16.05.21 

 

Hovedgudstjenesten er sentrert rundt fire hovedpunkter: I. Samling, II. Ordet, III. Nattverd, IV. 

Sendelse.  Det må tas stilling til om man skal utarbeide ulike typer hovedgudstjenester, for 

eksempel familiegudstjeneste. Noen elementer skal være med i alle hovedgudstjenester (se 

§59). 

 

I en Lokal grunnordning skal det framgå hva som er fast, og hva som er variabelt (§60).  

Bruk av evt. ulike typer hovedgudstjenester skal gjenspeiles i menighetens årsplan. 
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Lokal grunnordning behøver ikke, men kan inneholde vedtak om praktiske forhold (§67): 

- Bruken av kirkerommet før, under og etter gudstjenesten 

- Bruk av medliturger 

- Eventuell bruk av liturgiske klær for ikke-vigslede medliturger 

- Bruk av prosesjoner, prosesjonskors og prosesjonslys 

- Retningslinjer for privat fotografering og lyd- og bildeopptak under gudstjenesten 

- Andre fast rutiner ut fra lokalt særpreg og lokale behov 

 

Menighetsrådet må særskilt ta stilling til følgende (skriv 

gjerne rett inn i dokumentet): 
 

Randesund menighet sine valg i rødt. 

Vedtatt i Randesund menighetsråd 28.april 2021.  

Menighetsmøtet høres i årsmøtet 12.mai 2021.  

 

1. Liturgisk musikk (Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus Dei)  

Normalt brukes allmenn serie   1 –  2 –      3 

Menigheten benytter serien for fastetiden  Ja     Nei 

Menigheten benytter serien for festtiden Ja  Nei  

 

Randesund menighet vil til Kyrie og Gloria beholde musikken av Tore W. Aas. For øvrig 

benyttes musikk fra allmenn serie 1+2, slik: 

- Kyrie: Tore W. Aas 

- Gloria: Tore W. Aas 

- Hellig / Sanctus: Allmenn serie 1 

- Guds Lam / Agnus Dei: Tore W. Aas = Allmenn serie 2 

- For øvrig: Allmenn serie 1. 

 

2. Bruk av prosesjoner (Inngang. Evangelieprosesjon. Utgang) 

- Det er prosesjon når det er dåp i gudstjenesten. Prosesjon kan brukes også når 

det ikke er dåp.  

- Når det er inngangsprosesjon, er det også prosesjon ut ved gudstjenestens slutt. 

 

3. Informasjon (1 Forberedelse) eller kunngjøringer (16) Hvordan gjør vi det? 

- Informasjon om gudstjenesten før gudstjenestens begynnelse (ledd 1) 

- Og Kunngjøringer (vanligvis) i ledd 16 – som introduksjon/forberedelse av 

forbønn og takkoffer. 

 

4. Samlingsbønn. Ta stilling til hvilken samlingsbønn som normalt benyttes. 

- Normalt brukes samlingsbønn 2, i forenklede gudstjenester med barn kan nr. 5 

brukes. 

 

5. Syndsbekjennelse. Ta stilling til plassering (som ledd 5 eller ledd 17) og alternativ. 

- Syndsbekjennelsen kommer som ledd 17 (før forbønn) 

J

A X 
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- Vanligvis brukes alternativ A 

 

6. Dagens bønn. Ta stilling til om dagens bønn normalt brukes.  

- Dagens bønn brukes normalt ikke. Dagens bønn kan gjerne brukes som 

samlingsbønn i høytidsgudstjenester. 

 

7. Dåp. Ta stilling til bruk av medliturger, dåpslys, fadervår. 

- Ikke endret fra ordning godkjent 2012. (Etter den enkelte dåp tenner ML et 

dåpslys.  Dåpslysene overrekkes familiene ved gudstjenestens slutt. Når det er 

nattverd, faller Herrens bønn bort her). 

 

8. Halleluja-omkved. Ta stilling til hvilket halleluja-omkved som normalt benyttes.  

- Gjerne salmebokens nr. 977.5 (O’Carroll/Walker 1985) (nytt) 

- Eller 977.4 (Slavisk – vårt vanlige til 2021)  

- Eller 977.6 (J. Berthier) 

 

9. Trosbekjennelsen. Ta stilling til om den nikenske trosbekjennelse skal erstatte den 

apostoliske på enkelte dager, og om trosbekjennelsen normalt leses eller synges. 

- Til vanlig brukes den apostoliske trosbekjennelse. Leses. 

- På høytidsdagene kan den nikenske brukes. Leses eller synges.  

 

10. Forbønn/menighetssvar. Ta stilling til hvilken forbønnsmodell som normalt benyttes, 

og hvilket menighetssvar man normalt bruker (eks litanier).  

- Vanligvis bes det for ulike temaområder, evt. ved hjelp av modell 1. Modell 2 

(lystenning) eller modell 5 (bønnevandring) kan velges, f.eks. i gudstjenester med 

barn/unge. 

- Menighetssvar nr. 6 (Overøye) 

- Alternativt menighetssvar nr.7 («Gud, skap i oss …». Innarbeidet i menigheten, 

menighetens vanlige frem til 2021) 

 

11. Menighetens takkoffer. Ta stilling til plassering og tilrettelegging. Ta stilling til om 

menigheten skal delta på siste setning i bønn etter takkoffer/forberedelse til måltidet. 

- Takkofferet kommer vanligvis under ledd 20, når det feires nattverd. 

- Når det ikke er nattverd, kommer takkofferet som ledd 19 (etter forbønnen) eller 

evt. under ledd 27. 

 

12. Dekking av bordet. Ta evt. stilling til frembæring og dekking av bordet. 

- Beger og disk, kanne og brødeske står klare på alteret før gudstjenesten 

begynner.    

 

13. Nattverdbønn. Ta stilling til hvilken nattverdbønn som normalt benyttes. 

- Normalt benyttes nattverdbønn A 

- Når det er dåp, benyttes gjerne nattverdbønn F 

 

14. Fadervår. Ta stilling til hvilken oversettelse som benyttes. Normalt leses eller synges. 
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- Oversettelsen av 2011 benyttes. Leses. 

 

15. Fredshilsen. Ta stilling til om menigheten hilser hverandre med håndtrykk etter 

Fredshilsen. 

- Vanligvis fredshilsen uten håndtrykk 

 

16. Utdeling. Ta stilling til utdelingsform, type brød, vin og hvilke utdelingsord som 

benyttes. 

- Hvis det er dåp i gudstjenesten, brukes gjerne utdeling ved intinksjon. 

- Ellers vanligvis kontinuerlig ved alterringen (knefall). Evt. kan brukes både 

intinksjon og knefall parallelt – det er som oftest i alle fall bruk for flere 

stasjoner.   

- Det brukes vanligvis oblater. Oblatene skal være glutenfrie. 

- Det brukes avalkoholisert vin. 

 

17. Etter utdeling. Ta stilling til om liturg ber hele tilsigelsen, eller alle leser høyt nest siste 

setning.   

- Liturgen fremsier hele tilsigelsen 

 

18. Måltidets avslutning. Ta stilling til om liturg leser takkebønnen alene, eller alle leser 

høyt siste setning der det åpner for dette.  

- Liturgen ber hele takkebønnen alene 
 


