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Ny ordning for hovedgudstjeneste 

Lokalgrunnordning for Konnerud kirke. 

Vedtatt 18.11.2014 

Vi har  to typer hovedgudstjeneste 

Hovedregelen er nattverd i hver hovedgudstjeneste og dåp så ofte som mulig, men med ønske 

om noen dåpsfrie søndager i løpet av året. 

Høymesse feires tre eller fire ganger i måneden og familiegudstjeneste feires én gang i 

måneden. 

Ordningen er gyldig i 2 år, fram til 31.12.2016 

I SAMLING 

1 Forberedelse: 

Kunngjøringer som gjelder dagens gudstjeneste kommer i begynnelsen av gudstjenesten. 

Dåpsbarnets fulle navn nevnes her. Kort orientering om menighetens takkeoffer tas under  III 

FORBØNN 13 Kunngjøringer.  

Kunngjøringer avsluttes med: La oss være stille for Gud 

Deretter stillhet 1/2 minutt før 3 bedeslag. 

2 Inngangssalme/prosesjonssalme: Menigheten står normalt under første salme. Vi kan 

ellers stå under salmer når det er naturlig. 

3 Samlingsbønn: 

I høymessen brukes  alt. 2 eller 3 og i familiegudstjenesten  alt. 5 eller 7. Forrettende prest 

vurderer og avgjør hvem av disse som skal brukes. 

4 Syndsbekjennelse: 

Syndsbekjennelsen plasseres til samlingsdelen. Ved familiegudstjeneste plasseres den i 

tilknytning til forbønn eller eventuelt sløyfes. Alternativ 3 og 6. Salme 782 ( Jeg er liten, men 

jeg vil) kan også brukes enten sunget eller lest. 

5 Bønneropet Kyrie: 

Bruker dagens Kyrie i gudstjenesteboka eller melodiene innenfor de alternativene som står i 

salmebøkene. Kyrie nr. 976.2 brukes i familiegudstjenester. 
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6 Lovsangen Gloria: 

Gloria i kortform brukes vanligvis. Gloria kan forlenges med ytterligere lovprisning i form av 

liturgisk lovprisning, lovprisningsalmer/-sanger. 

7 Dagens bønn 

Kan brukes som samlingsbønn. I høytiden brukes dagens bønn enten som samlingsbønn eller 

på dette stedet. Kantor og liturg avgjør. 

II ORDET 

8 – 11 Lesninger: 

Det leses normalt 3 tekster hver søndag unntatt ved familiegudstjeneste, da det leses en tekst. 

Den ene teksten kan være en fortellingstekst. 

Evangelielesningen kan innledes og avsluttes med et hallelujaomkved eller en kort salme på 

høytidsdagene, enklelte familiegudstjenestre og gudstjenester spesielt tilrettelagt for ungdom.. 

Menigheten står under hallelujaomkvedet. 

Det kan også være evangelieprosesjon. Dersom det benyttes en salme, kan en synge vers av 

salmen både før og etter lesningen. 

12 Trosbekjennelsen: 

Trosbekjennelsen proklameres av menigheten. Apostolicum brukes til vanlig. Nicenum 

brukes ved høytidsdager. Liturg og kantor avgjør om Nicenum brukes utover dette. 

III FORBØNN 

13 Kunngjøringer: Kort orientering om menighetens takkeoffer. Resten av kunngjøringene 

som ulike aktiviteter i kirken plasseres her. 

14 Forbønn: 

Alle fem forbønner kan brukes. Litaniet kan brukes i fastetiden 

Menighetssvar etter hvert bønneledd: Menighetssvaret kan varieres. Liturg og kantor avgjør. 

Plassering av vitnesbyrd, hilsener og forbønnsønsker 

Forbønnsønsker innarbeides i forbønnen. 

Hilsener kan bringes i forkant av forbønnen, eller ved gudstjenestens begynnelse – alt etter 

anledningen.  
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Presten kan eventuelt inkludere vitnesbyrd som en del av prekenen. 

Ordningen med å minnes de døde 

Vi minnes de døde før forbønnen. De ulike formuleringene som står i gudstjenesteboka kan 

brukes. Avsluttes med bønnen i gudstjenesteboken. 

15 Menighetens takkoffer: 

Samles vanligvis inn etter forbønn og før nattverd. Det kan fremføres egnet 

instrumental/vokalmusikk under innsamlingen. Takkofferet samles inn i benkene, ved gang 

rundt alteret eller ved utgangen, avhengig av hva som er mest praktisk ved den aktuelle 

gudstjeneste. 

IV NATTVERD 

Liturgen kan avgjøre når nattverdliturgi for særlige anledninger brukes. 

16 Takksigelse og bønn 

Vi tar med dette. Hele leddet tas med. 

17 Fredshilsen 

Ikke fredshilsen. 

Brødsbrytelse 

Liturgen kan avgjøre fra gang til gang. 

Kom for alt er ferdig 

Dette leddet er alltid med. Kommer etter ”Du Guds lam”.  

Fadervår 

Nytt fadervår. Leses når det er dåp, men kan synges når det kun er nattverd. 

Nattverdbønn med innstiftelsesord 

Leddet: ”Stort er troens mysterium” tas med. 

Takkebønn  

Vi bruker den første takkebønnen. 

Nattverdelementene: 

Til nattverd brukes alkoholfri vin. Det brukes glutenfrie oblater. 
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Utdelingsform: Intinksjon og knefall. Prest avgjør ut fra dagens gudstjeneste.Særkalker bør 

brukes ved intinksjon. 

18 Salme: Normalt står menigheten under siste salme. Vi kan ellers stå under salmer når det 

er naturlig. 

19 Sendelse 

Vi bruker ”La oss prise Herren” som inngang til den tradisjonelle Aronitiske velsignelsen så 

sant sluttsalmen ikke bærer preg av lovprisning. I slike tilfeller går liturgen rett til selve 

Velsignelsen.. 

Vi bruker Gå i fred. Hvil i Guds nåde. Tjen Herren med glede. 

 

DÅP I HOVEDGUDSTJENESTEN 

Dåpsfølget oppfordres til å lese dåpstekstene og takkebønnen. Hvis ikke gjør medliturg dette. 

Dåpslyset tennes og settes på alteret. 

Antall dåpsbarn i en gudstjeneste er ubegrenset i neste alle gudstjenester. 

Dåpens plassering i hovedgudstjenesten 

Vanligvis etter Gloria ved vanlige gudstjenester. Ved familiegudstjenesten er det mulighet til 

å ha dåp noe senere. Dåpen kommer da etter salmen etter preken. 

Hvordan blir diakoni, misjon og trosopplæring tatt hensyn til i gudstjenesten? 

I planlegging av gudstjenestene - både i halvårsplaner og på ukentlig basis - må stab og råd se 

til at diakoni, misjon og kirkemusikk blir tatt hensyn til. Hvordan trosopplæringen er integrert 

i gudstjenesten skal være gjenstand for kontinuerlig vurdering. 

Annet: 

Den gruppen som forbereder gudstjenesten har avgjørelsesmyndighet over hvilke alternativer 

som brukes. 

PRAKTISKE FORHOLD 

Bruk av kirkerommet før, under og etter gudstjenesten: 

Bruk av kirkerommet: Bruk av lys og lysgloben vurderes ut fra ulike typer gudstjeneste. 

Før gudstjenesten: Det bør tilstrebes ro i kirkerommet et kvarter på forhånd. 
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Etter gudstjenesten: Mulighet for dåpsfamilien å ta bilder.  

Bruk av medliturg: 

Medliturgen skal delta i følgende oppgaver: 

- Kunngjøringer 

- Leser samlingsbønn. 

- Leser tekster i forbindelse med dåp. 

- Leser bibeltekst fra GT og brevteksten 

- Deltar i Forbønn. 

- Barn og unge kan trekkes inn ved nattverdutdeling, ved å holde kalk og disk. 

Soknepresten godkjenner nattverdmedhjelpere. 

Bruk av liturgiske klær for ikke- vigslede 

Dette brukes ikke. 

Bruk av prosesjoner, prosesjonslys og prosesjonskors 

Inngangsprosesjon og utgangsprosesjon er normalordning. 

Prosesjonskors brukes ved prosesjon inn og ut av kirken. 

Evangelieprosesjon og prosesjonslys brukes av og til. 

 

 

Retningslinjer for fotografering og filming: 

Ved dåp: Når det gjelder fotografering, ønsker vi helst at dette skjer etter 

gudstjenesten. Presten stiller opp, om ønskelig. Dersom det ønskes med bilde fra selve 

dåpshandlingen, ber vi om at en fotograferer diskret, på vegne av familien. 

Ved konfirmasjon: Vi ønsker ikke fotografering ved forbønnshandling. Dette kan 

gjøres etter gudstjenesten. Ellers som ved dåp. 

Ved vigsel: Det er i orden å fotografere/filme bruden og brudeparet under prosesjon 

inn og ut av kirken. Under selve seremonien ber vi om at fotografering og filming 

foregår diskret, uten å forstyrre brudeparet. Vi ønsker ikke fotografering/filming under 



6 

 

bønnene. Ta gjerne kontakt med kirketjener eller prest for nærmere informasjon om 

dette. Ingen fotografering av organisten under vielsen uten tillatelse. 

 

Valg av musikk. 

Vi ønsker muligheten til å kunne prøve ut noen flere av forslagene til alternativ litugisk 

musikk i løpet av kommende 2-års periode. 

 

 

Annet:  

 

Hovedgudstjeneste – struktur 

 

1.  
Høymesse 

 

4. 
Familieguds-
tjeneste 

SAMLING SAMLING 

Forberedelse Forberedelse 
Inngangssalme Inngangssalme 
Inngangsord Inngangsord 
Samlingsbønn  Samlingsbønn 

Syndsbekjenn.*  

Kyrie.  

Lovsang Gloria Lovsang Gloria 

  

Dagens bønn**  

ORDET ORDET 

Første lesning  

Salme***  

Andre lesning  

Evangelium Evangelium 

Preken Preken 
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Trosbekjennelse 

 

Trosbekjennelse 

 

FORBØNN FORBØNN 

 Syndsbekjenn.* 

Forbønn for 
kirken og verden 

Forbønn for 
kirken og verden 

 Fadervår 

Takkoffer Takkoffer 

NATTVERD  

Forberedelse av 
måltidet 

Salme 

Takkoffer 

Salme/musikk 

Bønn 

Takksigelse og 
bønn 

 

Måltidet  

Måltidets 
avslutning 

 

SENDELSE SENDELSE 
Salme**** Salme**** 

Velsignelse Velsignelse 

Utsendelse Utsendelse 

Postl./salme Postl./salme 

 

 

*  Alternativ 2 brukes i starten av gudstjenesten ved ordinære høymesser.  

Ved familiemesser/-gudstjenester kan syndsbekjennelsen legges til etter prekenen, ev. 
utelates. 

 

**  Kan brukes som samlingsbønn. I høytidene brukes Dagens bønn enten som 
samlingsbønn eller på dette stedet. 

 

***  Ved dåp: Kort stillhet mellom lesningene 

 

****  Her eller som utgangssalme 

 


