
TIL BISKOPEN I AGDER OG TELEMARK

JUSTERING AV ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN

I ODDERNES MENIGHET – ORIENTERING OG SØKNAD OM UNNTAK

GUDSTJENESTEORDNING DE SISTE ÅRENE

Vår menighet har de senere årene vært preget av et stort mangfold mht gudstjenesteformer.
Oddernes har tatt nøkkelbegrepene i gudstjenesteformen fra 2011 - involvering, fleksibilitet og
stedegengjøring – på alvor, noe som gjenspeiles i variasjonen av gudstjenesteformer:

● Hovedgudstjenesten i Oddernes kirke 2. og 4.søndag i måneden.
● Gudstjenesten i Justvik kirke 2. og 4.søndag i måneden som har funnet sin egen form.
● «Barnas gudstjeneste» 1. søndag i måneden i Oddernes menighetshus.
● «3G» 3. søndag i måneden i Oddernes kirke.
● I tillegg Thomasmesse og Ungdomskirken, 1 gang i måneden i hhv Oddernes og Justvik

kirke, som ikke omfattes av denne justeringen, da dette ikke er «hovedgudstjenesten»
i de respektive kirkene.

Når det gjelder den liturgisk musikk har følgende vært i bruk:

● I Høymessen i Oddernes kirke, har vi hatt Tore Aas sin musikk til Kyrie og Gloria, og den
liturgiske musikken under nattverden har vært fra 1977 – liturgien.

● Til «Barnas gudstjeneste», skrev vår kateket Håkon Kringlebotn både Kyrie og Gloria som
vi har brukt i mange år. Den kortere nattverdesliturgien (uten liturgisk musikk) har blitt
brukt.

● Til «3G». skrev vår kateket Håkon Kringlebotn nytt Kyrie og Gloria, samt Agnus Dei. I
tillegg har vi brukt Sanctus med musikk av Nolene Prince

● I Justvik kirke har en kombinasjon av H Kringlebotns liturgiske musikk og Prince /
77-litturgien blitt brukt.

PROSESSEN HOS OSS VINTEREN OG VÅREN 2021
Vi begynte med en bred prosess i staben. Alle ansatte ble fordelt og fikk være med å vurdere
en av gudstjenesteordningene, og vi har også hatt en felles samling om den liturgiske
musikken. 9. mars hadde vi møte i «Utvidet Gudstjenesteutvalg», som består av
Gudstjenesteutvalget og medliturgene. Så hadde MR en første behandling av saken i møtet
18. mars. Etter at saken har vært innom staben igjen, fikk Menighetsmøtet 19. april uttale seg.
Til slutt ble endelig vedtak fattet i Menighetsrådsmøtet 6. mai.

I og med at vi har hatt et såpass stort mangfold, ble det tidlig i prosessen klart, at vi hadde
en større jobb å gjøre. Pålegget om å justere gudstjenesteordningene har ført til en fruktbar
samtale om ordningene og en forenkling av det musikalske mangfoldet.



HVORDAN MR ØNSKER AT GUDSTJENESTEN I ODDERNES & JUSTVIK KIRKER SKAL SE UT

Et flertall av gudstjenestene vil gjennomføres som høymesser, og her vil MR orientere
biskopen om de valgene som vi tar, som vil være innenfor rammene Gudstjenestebok gir oss.
Dette vil omfatte drøyt 50 høymesser:

● ca. 40 søn- og helligdager Oddernes kirke, 2. og 4. søndag i måneden samt sommeren.
● 12 søn- og helligdager i Justvik kirke, normalt 4. søndag i måneden

Så ønsker vi å videreføre to gudstjenesteformer, som har vokst frem over flere år, og som
menigheten er blitt glad i og som i særlig grad ivaretar involvering, fleksibilitet og
stedegengjøring. Her vil vi søke Biskopen om godkjenning av den liturgiske musikken og
enkelte ledd i «orddelen». Det gjelder:

● «Barnas gudstjeneste» - 20 gudstjenester, 10 i hver kirke (gjennomført siden januar
2009)

● «3G» - 10 gudstjenester, hver 3. søndag i måneden i Oddernes bortsett fra juli og
august. (gjennomført siden januar 2016)

FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Oddernes menighetsråd (OMR) orienterer biskopen om normalordningen for

hovedgudstjenesten, som er innenfor rammene av Gudstjenesteboken. Dette vil
gjelde et flertall av våre gudstjenester. Vi velger serie 2 for den liturgiske musikken (se
vedlegg 1 for en utførlig beskrivelse av denne gudstjenesten)

2. Når det gjelder «Orddelen» på «3G», søker OMR om at Biskopens godkjenner følgende
(se vedlegg 2 for en oversikt):
o Evangelieteksten leses, men lesetekstene kan skiftes ut med bibeltekster knyttet til

tema for gudstjenesten.
o Temarekkene som planlegges for «3G», fristilles fra kirkeårets tekstrekker.

3. Når det gjelder «Orddelen» på «Barnas», søker OMR om at Biskopens godkjenner
følgende (se vedlegg 2 for en oversikt):
o Prekenen erstattes av to trosformidlinger. Dette skjer gjerne i form ordformidling

ledsaget av forskjellige typer dramatiseringer, film, dans mm
o I Oddernes menighetshus, har vi hatt temarekker på «Barnas» fristilt fra kirkeårets

tekstrekker, men med markering av høytidene. Evangelieteksten leses normalt
ikke. I Justvik kirke er som regel fortellingsteksten brukt.

o Trosbekjennelsessang brukes i stedet for en fremsagt trosbekjennelsen.
o «Trosvandring» er et fast innslag som inkluderer nattverdsfeiring.

4. Videre søker vi om godkjenning når det gjelder den liturgiske musikken på «3G» og
«Barnas gudstjeneste». På «3G» ønsker vi å bruke Kyrie og Gloria og Agnus Dei skrevet
av Håkon Kringlebotn og Sanctus av N. Prince, som vi har benyttet i flere år og som er
godt innarbeidet i menigheten. På «Barnas gudstjeneste» ønsker vi å bruke samme
Kyrie og Gloria (se vedlegg 3 for tekst og melodi).


