
 

Høring om gudstjenesteordninga. Liturgisk og 

musikalsk 

 

 Justering av lokal grunnordning for hovedgudstjenesten  
“Før den lokale grunnordningen endelig fastsettes, skal menighetens prester, kirkemusikere, 

kateketer, diakoner og andre medarbeidere som er involvert i gudstjenestearbeidet, få anledning 

til å uttale seg om forslaget. Deretter skal forslaget legges fram for menighetsmøtet til drøfting 

og uttalelse” (Alm. bestemmelser §53).  

 

“Menighetsrådet vedtar lokal grunnordning som sendes tjenestevei til biskopen. Uttalelser fra 

menighetsmøtet, fra et eventuelt mindretall i menighetsrådet og eventuelt fra soknepresten 

følger saken. Dersom den lokale grunnordning avviker fra den vedtatte ordningen, må 

menighetsrådet søke biskopen om godkjenning” (jf. Tjenesteordning for biskoper §4; 

Alm.bestemmelser § 55 

 

Siden vi ikke får lov å samles under normale omstendigheter så legger vi ut denne høringa på 

hjemmesiden vår og på Facebooksiden.  

Dette er en mulighet for deg som menighetsmedlem i Innstranden menighet, 

til å uttale deg om det som er gjort.  

Send din menig på e-post til oss 

 (rp867@kirken.no),  

eller svar direkte på facebooksiden vår: https://www.facebook.com/hunstadkirke 

 

Her får du del i prosessen og resultatet:  

I slutten av mars er alle menighetene pålagt å sende inn sin gudstjenesteordning til orientering og 

godkjenning.  

Gudstjenesteordninga handler om den liturgien vi velger som vår hovedliturgi ved Gudstjenesten kl 
11 søndag formiddag. Kveldsgudstjenestene vil vi ha mere åpne for forskjellige liturgier men som er 
innafor gudstjenesteordninga.  
 

«Ellers er det greit å ha i bakhodet, at så lenge menighetene forholder seg til valgmulighetene som 
ble bestemt av Kirkemøtet, så vil det være mulig å tenke dynamisk rundt de valgene som tas. 
Menighetene kan evaluere eller gjøre endringer senere, dersom man finner ut at noe ikke fungerer.» 
Ragnhild Strauman 
Kulturrådgiver hos Biskopen i Sør-Hålogaland 
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Liturgien handler om de «ledd», som gudstjenesten er satt sammen av og til en viss grad i hvilken 

rekkefølge de kommer. Regelverket sier at alt som avviker fra kirkens grunnordning må det søkes om 

å få godkjent. Utvalget har i all hovedsak tatt valg innafor denne ordninga og brukt og bekreftet 

tidligere liturgi i Hunstad.  

 

Ordninga ligger i denne linken:  

Ordning for hovedgudstjeneste - vedtatt av Kirkemøtet 2019    https://kirken.no/nb-NO/om-

kirken/for-medarbeidere/liturgier/  Her kan du velge fks. Wordversjonen og lese gjennom alle 

alternativer vi har tatt stilling til. 

 

Vedtak fra menighetsrådet er merket Gult. 

Den musikalske delen handler om hvilken musikk som brukes i liturgien. Her har vi valgt bort 1 av 3 

muligheter og presenterer under, via to linker, de to alternativene vi har valg mellom, nemlig serie 1 

av  Kverno, Karlsen og Hovland,   

Serie 1 

1. Kyrie 1a av Trond Kverno,  

2.  Gloria 1 Rolf Karlsen.   

3. Sanctus 1 er gammelt gregoriansk bearbeidet og forenklet av Egil Hovland.  

4. Agnus Dei 1, Trond Kverno.  

og serie 2  

1.  Kyrie av Mari Tesdal Hinze  

2. Gloria av Magnus Beite  

3. Sanctus av Torbjørn Dyrud 

4. Agnus Dei av Tore W. Aas 

 

Tidligere, i 2019, ble serie 2 valgt, men ny organist og sokneprest har argumentert for å bruke serie 1. 

Menighetsrådet valgte, mot en stemme å gå inn for serie 1, av Hovland.  

Under kan vi lese om det som gudstjenesteutvalget bestående av Bjørn Kristiansen, Reiulf Pedersen, 

Bernt Aanonsen og Andrey Mirgorodskiy har jobbet med.  

Før dette blir endelig avgjort og sendt inn, må menigheten ha mulighet til å uttale seg.  

 

På disse to lenkene kan du høre seriene sunget med orgel til.  

Serie 1 av Hovland. Vi har gått for Kyrie alt. A 

 og Gloria alt. A som er utvidet versjon, eller alt. B den korte versjonen. 

https://www.youtube.com/watch?v=pCwCKztajmc   
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Den vi har gått fra er denne, Serie 2 av Beite: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1Zaua2QrTsE   

 

Oversikt over gudstjenesteledd som menighetsrådet avgjør 
 

  Liturgiske ledd  
 
SAMLING 
4. Samlingsbønn MR velger én eller flere, og avgjør fleksibilitet 

Vedtak:  En fast bønn med mulighet for tilpasning til situasjon i verden. Bønn nr 3 ble valgt  

ML | Gode Gud, du som gir liv til alt som lever, vi priser deg for jordens skjønnhet, 

og for alt som lar oss kjenne at du er god. 

Her for ditt ansikt ber vi: Gi oss lyttende ører, takknemlige hjerter og tjenende hender, så 

vi kan høre ditt ord, lovprise deg for din godhet, og i ord og gjerning vitne om dine 

storverk. 

 
ML | Gud, vi ber. 

A | Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Syndsbekjennelse MR velger plassering av syndsbekjennelsen her eller pkt. 17 og hvilke(n) som skal 
brukes. 
 

Vedtak:  
 

 

 A | Gud, vær meg nådig! 

Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft 

til nytt liv ved din hellige Ånd. Amen 

 som regel, 

 Eller : 

A | Hellige Gud, vår skaper, se i nåde til oss. Vi har syndet mot deg og brutt dine bud. 

Tilgi oss for Jesu Kristi skyld. Sett oss fri til å tjene deg, verne om skaperverket og møte 

vår neste med kjærlighet 

 
Evt. Dåp (plasseres normalt her etter 7 Lovsang)* MR avgjør bruk av dåpslys, hvor ofte og hvor mange 
dåp. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Zaua2QrTsE


Vedtak: Dåp videreføres her, etter gloria og før tekstlesing, ved gudstjeneste kl 11. Vi gir fortsatt 

dåpslys og finner det tjenelig med 3 dåp som et maksimum. 

 
 
8. Dagens bønn MR avgjør om dagens bønn kan utelates. 
 

Vedtak: Dagens bønn er ikke i bruk i vår liturgi. 

 
ORDET 
9. Første lesning og andre lesning. 
MR avgjør om det kan være færre lesninger på enkelte gudstjenester. 
12. Evangelielesning:  MR velger halleluja-omkved, og avgjør hvordan det brukes. 
 

Vedtak for 9 og 12: Vi holder på to lesinger i tillegg til evangelielesingen kl 11.  men på kvelden kl 18 

kan det være bare en. Hallelujaomkvedet. 977.5 brukes. Brukes ikke i fastetid og bots og bønnedag. 

Kan erstattes av salme. 

 

 
 
14. Trosbekjennelsen  
MR avgjør om den nikenske trosbekjennelsen kan brukes på høytidsdager, og om trosbekjennelsen  
kan synges. 
 

Vedtak: .  Begge bekjennelsene kan brukes. Prest og kantor avgjør hvilken som brukes på den enkelte 

gudstjeneste , og om det skal skal synges.  

 

 
 
16. Kunngjøringer  
MR avgjør hvor kunngjøringene skal være  
 

Vedtak: Ikke kunngjøringer i forberedelsesordene. Men før innledning til nattverd og ofring, da med 

vekt på offerformålet. Andre kunngjøringer som punkt før velsignelsen og postludium. 

 
 
17. Syndsbekjennelsen  
 
Vedtak: se pkt. 5  syndsbekjennelsen kommer her som pkt. 17. 
 
18. Forbønn  
MR avgjør menighetens bønnesvar og avgjør om ordningen for å minnes de døde og be for de sørgende 
skal benyttes. MR avgjør hvorvidt man kan bruke litanier.  
 

Vedtak: Forbønnssvar: Herre hør vår bønn. Vi kan, be for de sørgende etter dødsfall på en enkel måte 
i forbønna. Vi burde ha med misjonsprosjektet i forbønna. 
 
19. Takkeoffer 
  
MR avgjør hvordan og når takkeofferet skal tas opp  

MR avgjør om menigheten deltar i siste del av bønn etter takkoffer 3  
 



Vedtak: Vi bruker poser til innsamling, sammen med vipps.  Menigheten deltar i bønna etter 
innsamling. 

 
20. MR avgjør om takkeoffer tas opp under nattverdssalmen, om 

nattverdgavene skal bæres fram her (fra sidealter), eller stå på alteret fra 
gudstjenestens begynnelse. 

Vedtak: Takkofferet tas opp under salmen. Vin og brød står på alteret under hele Gudstjenesten. 

Eventuelt bæres inn ved inngangsprosesjon. 

21. MR avgjør hvilken form av Herrens bønn som skal brukes og om den skalsynges eller sies under 
nattverdliturgien. MR avgjør utdelingssted og hvilkentype brød og vin som skal benyttes. 

 
Vedtak: Man skal kunne synge Fadervår. Prest og kantor avgjør om en synger eller framsier dette. 

Utdeling på gulvet foran koret og alteret. 

22. MR avgjør om man skal bruke utvidet fredshilsen (med håndtrykk)MR avgjør om menigheten deltar i 
  siste del av tilsigelsen. 
 
Vedtak:   Vi ønsker ikke håndtrykk under nattverden. 

 

23.  MR avgjør om menigheten deltar i siste del av takkebønnen. 
 
Vedtak:  

L/ML | Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: Brødet vi har brutt, er ett. Din 

Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg: 

A | Hjelp oss å høre det ropet du har hørt, å se den nøden 

du har sett, og å elske vår neste som oss selv. 

 
 
 
 
 
LITURGISK MUSIKK:  
Hovedserie: ( Hør musikken i lenkene over) 
Allmenn serie  
Kyrie  
MR velger enten allmenn serie 1, 2 eller 3 for samtlige ledd. Velges allmenn serie 1, kan man velge mellom 
2 melodier/tekster på Kyrie.  MR avgjør om Måne og sol kan erstatte Glorialeddet når det er 
«familiegudstjenester»  
 

Vedtak: Vi ønsker allmenn serie 1. for alle ledd i gudstjenester kl 11.. Prest og kantor avgjør bruk av 

fest og fasteserier. Serie 2 kan brukes på Gudstjenestene kl 18. Vi ser bort fra «kyrielitaniet» , Måne 

og sol kan erstatte Gloria..  

 

 
 

 
Velsignelsen  
MR avgjør hvilken melodi som skal brukes  
til Benedicamus -La oss prise Herren!  
 
Amen  



MR avgjør hvilken melodi som skal skal brukes til Amen etter velsignelsen  
 

Vedtak: På Velsignelsen brukes alt 1.   På « Amen» brukes alt A. 

 

 


