
JUSTERING GUDSTJ.ORDN. I ODDERNES – VEDLEGG 2

«3G» OG «BARNAS»
SÆRPREG:
For en del år siden opplevde vi at den tradisjonelle familiegudstjenesten ikke fungerte så
godt for barnefamilier. Det førte til at vi i 2009 utformet en månedlig «Barnas
gudstjeneste». Og siden januar 2016 har vi i Oddernes gjennomført «3G», kl 11.00 hver 3.
søndag i måneden i Oddernes kirke. Dette er gudstjenester som har tatt på alvor
kjernebegrepene i gudstjenestereformen som kom i 2011:

Involvering - Vi er som regel 10- 20 medhjelpere som møtes søndag før gudstjenessten
for gjennomgang og øving, og for å forberede dagens gudstjeneste.

Stedegengjørelse – vi har tatt i bruk selvskrevne bønner og vi er privilegert som har en
kreativ  kateket - Håkon Kringlebotn, som bl.a. har skrevet en del av den liturgiske
musikken. I tillegg får kreative og kunstneriske evner i menigheten utfolde seg.

Fleksibilitet – På «3G» er normalt 2 installasjoner lagd spesielt til gudstjenesten, det er
vitnesbyrd og et annet musikalsk uttrykk med flere musikere og forsangere. «Barnas» er
ofte knyttet til et trosopplæringstiltak. Mange sanser tas i bruk. I tilknytning til nattverd,
har det vært en tros- og bønnevandring (på «Barnas» eller mulighet for forbønn (på
«3G»). Vi har gjennomført temaserier på både Barnas og på 3G-gudstjenestene, som har
gått som en rød tråd gjennom et semester eller mer. De siste temaseriene har vært
bønnene i «Fader vår» (3G) og kristne symboler («Barnas»).

LITURGIEN:
I det følgende har vi satt opp en gudstjenesteordningen vedtatt i 2019 (gjengitt i
rammen), og ordningen for «3G» / «Barnas» for å tydeliggjøre de leddene som avviker fra
normalordningen. Følgende fargekoder er brukt:

Rød skrift – dette er elementer som kommer i tillegg til den ordinære
gudstjenesteordningen, og som gjennom disse 5 årene er blitt en naturlig del av disse
gudstjenestene våre.

Blå skrift – dette er elementer som vi ønsker å videreføre på  som er annerledes enn den
normalordningen som vi gjennomfører på høymessen. Dette handler om annen liturgisk
musikk, muligheten til å ha gjennomgående temaserier på disse gudstjenestene og noen
ledd i orddelen. Disse unntakene, er konkretisert i vedtaket fra Oddernes Menighetsråd.



«3G»

SAMLING

o PROSESJON

o PRELUDIUM  / INNGANGSSALME

o HILSEN, etterfulgt av
BARNEFOKUS M/SANG

o SAMLINGSBØNN

o OM DAGENS BLOMSTERINSTALLASJON
Det er alltid en flott, kunstnerisk utformet installasjon,
som presenteres her.

o SYNDSBEKJENNELSE
Med  løftesord etter syndsbekjennelsen.

o KYRIE OG GLORIA
Kyrie eleison – Herre hjelp oss i vår svakhet.

Kriste eleison – vask våre synder bort.
Kyrie eleison  - miskunne deg over oss.

Ære være Gud i det høyeste og fred over jord,
blant mennesker Gud er glad i!
Ære være Gud i det høyeste! Vår Skaper som elsker
hvert barn. La lovsangen stige for Ham, Vår Gud!

T/M: H. Kringlebotn 



ORDET

o DAGENS
EVANGELIELESNING IFØLGE

TEKSTREKKENE

o SALME eller SOLOSANG

o LESNING
1-2 bibeltekster knyttet til dagens tema. Det lages en
temarekke for 1 semester av gangen. Siste år –
bønnene i «Fadervår»

o PREKEN
Etter prekenen kan det gis tid til stillhet, en kort salme
eller meditativ musikk.

o TROSBEKJENNELSE - CREDO
Her brukes Nicenum

o SALME

o VITNESBYRD
En i menigheten utfordres til å dele et vitnesbyrd på 3-5
minutter knyttet til livet og troen.

o FORBØNN FOR KIRKEN OG VERDEN
På 3G har vi som regel brukt en vekselbønn hentet fra
forskjellige tradisjoner.



NATTVERD

3G

o SALME FØR NATTVERD

o NATTVERDSMÅLTID
En av de nye nattverdliturgiene brukes
✔ Som «Sanctus» har vi brukt følgende:

Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. (x2)
Hele jorden er full av din herlighet. (x3).
Ære være Gud! m: Nolene Prince 

✔ «Vår far» synges med melodi av Håkon Kringlebotn.
(Noter – se vedlegg)

✔ Som «Agnus Dei» brukes den serien som velges eller

Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne
deg over oss (2x) Gi oss din fred - hvil over oss!

m: H. Kringlebotn (Noter – se vedlegg)

o Mulig for forbønn under nattverden.

SENDELSE

o INSTALLASJON 2
Det er som regel en annen flott kunstnerisk installasjon i
våpenhuset. Den presenteres før vi skal forlate kirken.

o SALME

o VELSIGNELSE

o UTSENDELSE

o FORBØNN
Etter gudstjenesten er det mulig å få forbønn.



«BARNAS»

SAMLING

o FORBEREDELSE

o INNGANGSSALME

o HILSEN

o SAMLINGSBØNN

o SYNDSBEKJENNELSE,

o KYRIE  & GLORIA
Kyrie eleison. Herre hjelp oss i vår svakhet. 
Kriste eleison. Vask våre synder bort. 
Kyrie eleison. Miskunne deg over oss. 

Ære være Gud i det høyeste og fred over jord, blant
mennesker Gud er glad i!
Ære være Gud i det høyeste! Vår Skaper som elsker hvert
barn. La lovsangen stige for Ham, Vår Gud!

(T&M: Håkon Kringlebotn)



ORDET & NATTVERD

o TROSFORMIDLING 1
Det er et gjennomgående tema et eller to semestre.
«Troens byggestener», «Kristne symboler» eller «De 4
‘B’er’» er eksempler på temaer

o TROSBEKJENNELSESSANG CREDO (Soulchildren
Jeg tror på Gud vår Far. Jeg tror på den allmektige,
himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Gud vår Far.

Jeg tror på Jesus Guds Sønn som fødtes av Maria,
døde på et kors for oss, stod opp den tredje dag.

Jeg tror på Den Hellige Ånd som skaper tro og er os nær,
gir oss Guds tilgivelse og håp om evig liv. Amen.

o DAGENS BIBELORD / EVANGELIELESNING

o INNLEDNING TIL NATTVERDSMÅLTIDET
Nattverdsbønn E

o Som «Sanctus» vil vi bruke:
Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. (x2)
Hele jorden er full av din herlighet. (x3).
Ære være Gud! m: Nolene Prince 

o «TROSVANDRING»
Liturgen inviterer menigheten til å delta på de ulike
stasjonene som skjer parallelt med nattverden. Her
skal den enkelte få utrykke sin tro og barna skal få en
god opplevelse.

Under kirkevandringen er det ofte disse stasjonene: 

o Nattverd
o Lystenning
o Barnas stasjon - en egen stasjon knyttet til det

som har vært formidlet til barna.
o Bønneperler eller annen type bønnestasjon

o TAKKEBØNN FOR NATTVERDEN

o TROSFORMIDLING 2

o FORBØNN M/BØNNESANG



SENDELSE

o SALME

o VELSIGNELSE

o UTSENDELSE


