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LOKAL GRUNNORDNING FOR 
HOVEDGUDSTJENESTER 

GRUNNOPPLYSNINGER 

Sokn 
Tananger sokn 

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 
Familiegdstjeneste 

Kor ofte skal dei ulike gudstenesteordningane nyttast? 
(T.d. kor mange pr. månad eller pr. semester av dei 
ulike ordningane. Ordningar som sjeldan blir brukt treng 
ikkje takast med.) 

Familiegudstjeneste ca. 9 
ganger i året 

Gjelder ordningen en bestemt periode? NEI X 
JA 

(SPESIFISÉR) 
 

PROSESS 

Dato for vedtak om grunnordningen 20. juni 2021 

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

JA x NEI  

Dato for menighetsmøte  2. juni 2021 

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

2 

Ønsker menigheten dispensasjon fra deler av 
ordningen?  

JA x NEI  

Uttalelser eller søknader om dispensasjon legges ved skjemaet. 

MENIGHETSRÅDETS BESTEMMELSER OM HVORDAN GUDSTJENESTELIVET SKAL 
IVARETA TROSOPPLÆRING, DIAKONI, KIRKEMUSIKK, MISJON ELLER ANDRE 
TEMAER.  

 



2 

 

FOR MENIGHETER MED FLERE KIRKER: OVERSIKT OVER HØYTIDSDAGER 

Fram til 2020 har dette vært fastsatt i gudstjenesteforordningen fra biskopen. Denne 
bestemmer fortsatt hvor mange høytidsgudstjenester det minst skal være i soknet og 
prostiet. Det er ikke pålagt å feire gudstjeneste på høytidsdager der menigheten ikke har 
forordnet gudstjeneste. I sokn med flere kirker har menighetsrådet myndighet til å 
bestemme hvilken kirke de forordnede høytidsgudstjenestene skal feires i. Det er mulig å 
bestemme at dette varierer, både med og uten en fast rytme.  

HØYTIDSDAG KIRKE / GUDSTJENESTESTED 

Julaften  

1. juledag  

2. juledag Ingen 

Palmesøndag  

Skjærtorsdag Felles for Sola kommune - roteres 

Langfredag Felles for Sola kommune - roteres 

1. påskedag  

2. påskedag Ingen 

Kristi himmelfartsdag Felles for Sola kommune - roteres 

17. mai Ingen  

1. pinsedag  

2. pinsedag Ingen 

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 

Ca. 22 

Bestemmelser om antall dåpsbarn 
Maks 3 på høymesse 

Maks 2 på familiegudstjeneste 

Plassering av dåpen I samlingsdelen 
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I de følgende punktene anbefales det til vanlig ikke at menighetsrådet detaljregulerer eller 
gjør vedtak om forhold som best ordnes og organiseres fleksibelt underveis, men det kan 
gjøres vedtak om viktige rammer og faste ordninger.  

BESTEMMELSER OM BRUKEN AV KIRKEROMMET FØR, UNDER ELLER ETTER 
GUDSTJENESTEN 

 

BESTEMMELSER OM MEDLITURGER OG ANDRE MEDVIRKENDE 

 

BESTEMMELSER OM BRUK AV LITURGISKE KLÆR FOR IKKE-VIGSLEDE 
MEDLITURGER 

 

BESTEMMELSER OM PROSESJONER, PROSESJONSKORS OG PROSESJONSLYS 

Det er prosesjon på gudstjenester med dåp, da brukes det prosesjonskors. 

RETNINGSLINJER FOR FOTOGRAFERING, OPPTAK OG FILMING (EVT. VEDLAGT) 

 

ANDRE FASTE ORDNINGER OG RUTINER 

 

HOVEDVALG, SERIE MED LITURGISK MUSIKK 

Liturgisk musikk Med samrøysta lovsang hovedserie 2 
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VEDTAK OM UTFORMING AV GUDSTJENESTEORDNINGEN 

I - SAMLING 

1.1. FORBEREDELSE 

INFORMASJON OM DAGENS GUDSTJENESTE 

PLASSERING 

x Under ledd 1 – Forberedelse  

 Etter ledd 3 - Hilsen 

HVEM INFORMERER? 

x Medliturg 

 Prest/Liturg 

INNGANGSPROSESJON 

 Prosesjon ved åpningen av alle gudstjenester 

x Prosesjon i gudstjenester med dåp  

 Prosesjon i særskilte gudstjenester eller på særskilte dager 

 Sjelden eller aldri inngangsprosesjon 

SAMLINGSBØNNER 

 Liturgen velger samlingsbønn i alle gudstjenester 

 Liturgen velger blant disse samlingsbønnene 2 

 Samlingsbønner på gudstjenester med barn 5 

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

PLASSERING AV SYNDSBEKJENNELSE 

x Som ledd 5: I / etter samlingsbønn 

 Som ledd 17: Før / under forbønn 
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VALG AV SYNDSBEKJENNELSE 

Syndbekjennelse(r) til vanlig i gudstjenesten A 

Syndsbekjennelser i gudstjenester med barn C 

Ved særskilte anledninger er det mulig til å bruke andre syndsbekjennelser.  

Løftesord etter syndsbekjennelsen JA x NEI  

KYRIE 

Valg av kyrie-ledd i høymessen Ja 

Bestemmelser om når det brukes 
andre kyrie-ledd eller litanier  

Menigheten har ikke brukt Kyrie under 
familiegudstjenesten og ønsker å fortsette uten 
den. 

GLORIA 

Valg av gloria i høymessen Ja 

Bestemmelser om når det brukes 
andre gloria-ledd eller litanier 

Menigheten har ikke brukt Gloria under 
familiegudstjenesten og ønsker å fortsette uten 
den. 

VALG FOR FESTTIDENE 

Ikke Gloria 

VALG FOR FASTETIDEN 

 

PÅ HVILKE GUDSTJENESTER SKAL DAGENS BØNN BRUKES? 

Ingen 
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II - ORDET 

ANTALL TEKSTER SOM LESES I ULIKE GUDSTJENESTER 

Høymesser 3 

I disse gudstjenestene leses det 
to tekster:   

 

I disse gudstjenestene leses det 
én tekst 

Familiegudstjenester 

RAMME FOR EVANGELIELESNING 

Halleluja som brukes i høymessen Halleluja, våre hjerter åpner vi av 
Howard Clark. Norsk tekst: Thomas 
Bjerkholt 

Halleluja som brukes i andre gudstjenester 
Det brukes ikke halleluja i 
familiegudstjenester 

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

JA x NEI  

Evangelieprosesjon 
TIL 

VANLIG 
 

KAN 
UTFØRES 

 
TIL 

VANLIG 
IKKE 

x 

Eventuelle bestemmelser om 
evangelieprosesjon 

 

CREDO - TROSBEKJENNELSEN 

x Menigheten bruker alltid den apostoliske trosbekjennelsen 

 Trosbekjennelsen synges alltid 

 Trosbekjennelsen synges ved særskilte anledninger 

x Trosbekjennelsen synges ikke 

Ved disse anledningene brukes den nikenske trosbekjennelsen (evt. inkl. bestemmelser 
om når den synges).   
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x Trosbekjennelsen utelates etter preken ved dåp i gudstjenesten 

KUNNGJØRINGER 

 Som ledd 16 – før forbønn 

 Etter postludium 

 
Et annet sted i 
gudstjenesten: 

 

x Formidles skriftlig / på skjerm / digitalt 

EVENTUELL ORDNING FOR VITNESBYRD / HILSENER OG FORBØNNSØNSKER 

 

FORBØNN 

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

 

Hvem leder til vanlig forbønnen i gudstjenesten? 

Medliturg  
Flere 
sammen 

x Liturg x 

Menighetssvar:  
Som regel synger vi «Å Gud hør vår bønn» før og etter et tre-
ledd forbønn. 

Å MINNES DE DØDE OG BE FOR DE SØRGENDE 

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

TAKKOFFER 

 Til vanlig som ledd 19 – etter forbønn og før nattverdssalme 

x 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 Vi bruker alltid Vipps. 

 

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  

 

Lokale bestemmelser om nattverdvin 

 

EVENTUELLE BESTEMMELSER OM UTDELINGSSTEDER  
ELLER UTDELINGSFORMER VED NATTVERDEN 

 

HERRENS BØNN 

x Brukes i oversettelse fra 2011 
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 Brukes i oversettelse fra 1977 

 Brukes i oversettelse fra 1920 

 Synges alltid 

 
Synges ved visse typer 
gudstjenester:  

 

x Synges vanligvis ikke 

LITURGISK MUSIKK VED NATTVERDEN 

PREFASJONSDIALOG  

SANCTUS / HELLIG  

AGNUS DEI / DU GUDS LAM  

BRUKES FESTTIDENS 
SERIE? 

JA  NEI  

BRUKES FASTETIDENS 
SERIE? 

JA  NEI  

VARIANTER SOM ER I BRUK UTENOM HØYMESSEN 

 

FREDSHILSEN 

Menigheten hilser hverandre med 
håndtrykk etter fredshilsen 

JA  NEI x 

SENDELSE 

LITURGISK MUSIKK TIL VELSIGNELSEN 

 

UTGANGSPROSESJON 



11 

 

 Gudstjenesten avsluttes til vanlig med utgangsprosesjon 

 Gudstjenester med dåp avsluttes med utgangsprosesjon 

 Gudstjenester avsluttes med utgangsprosesjon ved særlige tilfeller 

x Menigheten har ikke utgangsprosesjon i gudstjenesten.  

DÅP 

DÅPSLYS 

x Dåpslyset tennes etter dåpshandlingen 

 Dåpslyset tennes under forbønnen 

OM ANDRE LOKALE SYMBOLHANDLINGER VED DÅP 

Vi synger «Vi vil be om velsignelse for barna» av Liv Heidi og Owe Lie-Bjelland i slutten av 
dåpshandling. 

 

Vi innfører: 

1. Står under første og siste salme. 

2. Ny liturgisk musikk 

3. Halleluja 

Søker dispensasjon om: 

1. Fortsetter med familiegudstjenester uten kyrie og gloria 
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2. Takksigelse og bønn – bruke den vi har brukt før. Se vedlegg 

4. Ved enkelte anledninger i familiegudstjenester vil vi velge en annen høvelig sanktus slik 

praksisen nå er. 

5. Syndsbekjennelse på familiegudstjenester med uformell innledning slik som nå. 

6. Nåværende praksis: Dåp etter syndsbekjennelsen i høymessen deretter går barna på 

søndagsskole. Det gir dem mer tid til å få en god opplæring på søndagsskole og de 

voksne/foreldre kan konsentrere seg om det som skjer i gudstjenesten. Barna som vil kan 

komme inn igjen og få nattverd. 

7. Løftesord etter kyrie og før gloria. 

8. Høymesse: Beholde innledning til syndsbekjennelsen som vi nå bruker. Se vedlegg. 

 


