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FORSLAG LOKAL GRUNNORDNING FOR 
HOVEDGUDSTJENESTER (23.4.21) 

GRUNNOPPLYSNINGER 

Sokn Konnerud  

Forordnede gudstenester på søn- og helligdager blir 
regnet som hovedgudstjenester som kommer inn 
under lokal grunnordning. Alle sokn skal ha en 
ordning for høymesse. I tillegg kan menigheten ha 
andre faste ordninger, for eksempel «gudstjeneste 
for store og små», «forenklet gudstjeneste» eller 
«G2». Her skriver dere hvilke typer 
hovedgudstjenester soknet har. 

Høymesse søndager og 
helligdager.  
 
Andre gudstjenester er 
fokusgudstjenester og 
familiegudstjenester. Disse vil ha 
egne ordninger.  

Gjelder ordningen en bestemt periode? 
NEI  

JA 
(SPESIFISÉR) 

Til 
pinse 
2022 

PROSESS 

Dato for vedtak om grunnordningen  

Har forslaget vært forelagt menighetens prester, 
kirkemusikere, kateketer og diakoner? 

JA  NEI  

Dato for menighetsmøte   

Eventuelt: Antall vedlegg med uttalelser fra 
menighetsmøtet, sokneprest eller mindretall i 
menighetsrådet.  

 

Ønsker menigheten dispensasjon fra deler av 
ordningen?  

JA  NEI X 

Uttalelser eller søknader om dispensasjon legges ved skjemaet. 

BESTEMMELSER OM DÅP 

Menighetsrådet kan gjøre vedtak om hvor ofte det skal være dåp i hovedgudstjenester, 
hvor mange dåpsbarn det maksimalt kan være i en gudstjeneste og hvor i gudstjenesten 
dåpen skal plasseres. 
Biskopen tilrår at det sikres et godt tilbud om dåp i menigheten, slik at ikke manglende 
tilgjengelighet gjør at dåpstallene synker.  

Bestemmelser om antall gudstjenester med 
dåp 

 

Bestemmelser om antall dåpsbarn  
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Plassering av dåpen i gudstjenesten Før orddelen  

Plassering av døpefonten.  
Til vanlig står døpefonten til høyre for 
alteret. Ved dåpsgudstjeneste flyttes 
døpefonten til rett foran alterbordet.  

DÅPSLYS 

X 
Dåpslyset tennes etter dåpshandlingen.  

Dåpslyset tennes fra påskelyset.  

 Dåpslyset tennes under forbønnen 

HOVEDVALG, SERIE MED LITURGISK MUSIKK 

Foreløpig vurderinger (fra gudstjenesteutvalget) - valg av serier 

Det søkes om bruk av alle serier. 

Almenn serie 1 velges i første omgang som hovedserie til høymessen (fra pinse 2021) 
Denne ligner mest på gjeldende liturgi.  

 

Almenn serie 2 kan vurderes valgt som tilleggsserie: Den kan for eksempel brukes på 
fokusgudstjenester, ungdomsgudstjenester og temagudstjenester. Eventuelt kan deler av 
almenn serie 2 brukes, eks Kyrie, Gloria og nattverdliturgien.  

 

Almenn serie 3 kan vurderes som menighetens hovedserie om en stund, men den trenger 
noe tid for innøving. Den kan også benyttes som tilleggsserie.   

 

VEDTAK OM UTFORMING AV GUDSTJENESTEORDNINGEN 

I - SAMLING 

 FORBEREDELSE 

INFORMASJON OM DAGENS GUDSTJENESTE 

 

Under ledd 1 

Medliturg gir nødvendig informasjon om dagens gudstjeneste. Ved dåp nevnes 
dåpsbarnets fulle navn.  

Innformasjonen avsluttes med: La oss være stille for Gud. Etter kort stillhet kommer 
3 bedeslag.  

INNGANGSPROSESJON 



3 
 

 Prosesjon ved åpningen av alle gudstjenester – Nei  

 Prosesjon i gudstjenester med dåp – Ja  

 
Prosesjon i særskilte gudstjenester eller på særskilte dager – Ja. Liturg avgjør 
bruken av prosesjon. Eks kan det brukes på familiegudstjenester, og på særskilte 
dager.  

 Sjelden eller aldri inngangsprosesjon 

SAMLINGSBØNNER 

 Liturgen velger samlingsbønn i alle gudstjenester 

 Liturgen velger blant disse samlingsbønnene 

Samlingsbønn nr 
1, med 
kirkeårsvariable 
ledd 

Lokalt utformede samlingsbønner som tidligere ikke er godkjent  
skal legges ved for godkjenning av biskopen. (§ 62) 

PLASSERING AV SYNDSBEKJENNELSE 

 Som ledd 5: I / etter samlingsbønn – Ja  

 Som ledd 17: Før / under forbønn 

VALG AV SYNDSBEKJENNELSE 

Syndbekjennelse(r) til vanlig i gudstjenesten 

L | I tillit til Guds nåde vil 
vi be om tilgivelse. 

 

c 

A | Gud, du kjenner og 
elsker oss alle. Du vil at vi 
skal ta vare på hverandre 
og på jorden. 

Vi vet at vi svikter og gjør 
deg imot. Tilgi oss og 
hjelp oss, for Jesu skyld. 

Løftesord etter syndsbekjennelsen JA  NEI X 

KYRIE  

Valg av kyrie-ledd i høymessen Hvis serie 1: 1b 



4 
 

Bestemmelser om når det brukes 
andre kyrie-ledd eller litanier  

 

Utvidet form ved utvalgte fest/høytidsdager  

GLORIA  

Valg av gloria i høymessen 
Hvis serie 1: 1a  

 

Bestemmelser om når det brukes 
andre gloria-ledd eller litanier 

 

Laudamus på høytidsdager (Eks 1. juledag og 1. 
påskedag og 1. pinsedag)  

VALG FOR FESTTIDENE 

Serie for festtidene kan vurderes valgt.  

Laudamus på høytidsdager (Eks 1. juledag og 1. påskedag og 1. pinsedag) 

VALG FOR FASTETIDEN 

Serie for fastetiden kan vurderes valgt.  

Gloria utelates. 

 

PÅ HVILKE GUDSTJENESTER SKAL DAGENS BØNN BRUKES? 

Alle. Dagens bønn fremsies.  

II - ORDET 

ANTALL TEKSTER SOM LESES  

Høymesser Vanligvis 3, endringer avgjøres av liturg.  

BRUK AV SALMER OG MUSIKK (I ORDDELEN) 
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Under ledd 10 Bibelsk 
salme/salme  

I hovedsak synges bibelsk salme. Alternativt kort musikk 
eller stillhet. Unntaksvis kan salme vurderes.  

Etter preken 
Etter preken kan det gis tid til stillhet eller meditativ 
musikk.  

Ledd 15 Salme etter preken  
Bortfaller i hovedsak. I særlige tilfeller kan den legges 
etter ledd 13 etter preken, hvis trosbekjennelsen ikke 
synges.   

RAMME FOR EVANGELIELESNING 

Halleluja som brukes i høymessen 977.1 eller 977.5.  

I fastetiden: 977.6.  

Hallelujaomkvedet gjentas etter 
lesningen. 

Halleluja som brukes i andre gudstjenester 

977.1 eller 977.5.  

I fastetiden: 977.6. 

Hallelujaomkvedet gjentas etter 
lesningen. 

Liturgen kan velge et halleluja, en kort salme 
eller annet svarledd etter evangelielesningen.  

JA  NEI X 

Evangelieprosesjon 
TIL 

VANLIG 
JA 

KAN 
UTFØRES 

 
TIL 

VANLIG 
IKKE 

 

Eventuelle bestemmelser om 
evangelieprosesjon 

Evangelieprosesjon gjennomføres av liturg ved 
å gå ned til starten av midtgangen eller noe inn i 
midtgangen. Hallelujavers  

Prosesjonen kan gjerne ledesages av 
lysbærere, eks konfirmantministranter, større 
barn eller andre.   

 

CREDO - TROSBEKJENNELSEN 

X Menigheten bruker alltid den apostoliske trosbekjennelsen 

 Trosbekjennelsen synges alltid 

X Trosbekjennelsen synges ved særskilte anledninger. Liturg avgjør.  

 Trosbekjennelsen synges ikke 
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Ved disse anledningene brukes den nikenske trosbekjennelsen (evt. inkl. bestemmelser 
om når den synges).   

På høytidsdager. Den synges.  

X Trosbekjennelsen utelates etter preken ved dåp i gudstjenesten 

KUNNGJØRINGER 

 Som ledd 16 – før forbønn. Den mest nødvendige kunngjøring legges her.  

 Etter postludium 

 
Et annet sted i 
gudstjenesten: 

 

 
Formidles skriftlig / på skjerm / digitalt – Informasjonsfolder deles ut etter 
gudstjenesten. Noe informasjon kan legges på skjerm.  

FORBØNN 

Hvem har ansvaret for å utarbeide/velge forbønn til gudstjenesten? 

Liturg. Kan gjøres i samarbeid med andre.  

Hvem leder til vanlig forbønnen i gudstjenesten? 

Medliturg X 
Flere 
sammen 

 Liturg  

Menighetssvar:  

Alternativ 9: “Du er vårt håp. Du er vårt håp”. Brukes for eksempel 
etter flere bønneledd.   

 

Alternativ 10: “Din vilje skje, din vilje skje, din vilje skje på Jorden, 
å Gud.” Brukes f.eks. når det kun er ett avsluttende bønnesvar.  

 

Å MINNES DE DØDE OG BE FOR DE SØRGENDE 

Menighetens praksis beskrives under (se s.32 i «Gudstjeneste med veiledninger») 

Menighetens praksis kan vurderes. Hvis de døde ikke minnes på gudstjenestene, kan de 
alternativt minnes ved navneopplesning på Allehelgensdag.  

I dag legges dette leddet til kunngjøringene. Ny ordning tilsier at det legges til slutten av 
forbønnen.  

Ved å minnes de døde i gudstjenesten brukes følgende:  

ML/L | Vi reiser oss og minnes dem i vår menighet det er holdt gravferd for siden sist vi var 
samlet. 

(Menigheten reiser seg. Navnene til de avdøde leses opp. Kort stillhet.) 
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ML/L | Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet! Sal 90,12 

 

TAKKOFFER 

 Til vanlig som ledd 19 – etter forbønn og før nattverdssalme  - JA  

 Til vanlig under ledd 20 – nattverdssalme 

Under ledd 27 – utgang – ved disse 
anledningene:  

 

Liturgen avgjør plassering av takkoffer for hver gudstjeneste,  
i samråd med kirkemusiker. 

 

Takkofferet samles til vanlig inn rundt alteret  

Takkofferet samles til vanlig inn i benkene X 

Andre bestemmelser om takkofferet 

VIPPS og kortautomat brukes også.  

NATTVERD 

FRAMBÆRING AV NATTVERDGAVENE 

X Menigheten har ingen spesiell ordning for frambæring av nattverdgavene 

Menigheten har denne ordningen for frambæring av nattverdgavene: 
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BRØD OG VIN 

Nattverdoblater skal være glutenfrie (§33).  
Ut over dette kan det brukes både syret og usyret brød. 

Det kan også brukes ulike typer vin.  
Se evt. s. 383-385 i «Gudstjeneste med veiledninger) 

Lokale bestemmelser om nattverdbrød  

Glutenfri oblater  

Lokale bestemmelser om nattverdvin 

Av-alkoholisert vin  

EVENTUELLE BESTEMMELSER OM UTDELINGSSTEDER  
ELLER UTDELINGSFORMER VED NATTVERDEN 

Liturg avgjør.  

Ved gudstjenester med dåp; vanligvis stående i midtgangen med særkalker eller intinksjon  

Ved gudstjenester uten dåp; vanligvis ved alterbordet, knelende eller stående, med 
særkalker 

HERRENS BØNN 

X Brukes i oversettelse fra 2011 
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 Brukes i oversettelse fra 1977 

 Brukes i oversettelse fra 1920 

X Synges vanligvis  

 
Synges ved visse typer 
gudstjenester:  

 

 Synges vanligvis ikke 

LITURGISK MUSIKK VED NATTVERDEN 

PREFASJONSDIALOG Tilhørende den aktuelle serie    

SANCTUS / HELLIG Tilhørende den aktuelle serie  

AGNUS DEI / DU GUDS 
LAM 

Tilhørende den aktuelle serie  

BRUKES FESTTIDENS 
SERIE? 

JA, kan 
vurderes 
av liturg 

X NEI  

BRUKES FASTETIDENS 
SERIE? 

JA, kan 
vurderes 
av liturg  

X NEI  

FREDSHILSEN 

Menigheten hilser hverandre med 
håndtrykk etter fredshilsen 

JA X NEI  

SENDELSE 

LITURGISK MUSIKK TIL VELSIGNELSEN 

Vanligvis benyttes Benedicamus 2.  

Hvis serie 3 benyttes kan Benedicamus 4 vurderes.  

I fastetiden benyttes Salutatio. 

UTGANGSPROSESJON 

 Gudstjenesten avsluttes til vanlig med utgangsprosesjon 

X Gudstjenester med dåp avsluttes med utgangsprosesjon 

X Gudstjenester avsluttes med utgangsprosesjon ved særlige tilfeller 
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 Menigheten har ikke utgangsprosesjon i gudstjenesten.  

 

 


