
Lokal grunnordning, framlegg til mal (nynorsk og bokmål) 
  
Reglar for fastsetting av Lokal grunnordning finst i Allmenne føresegner for Ordning for 
hovudgudsteneste / Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjenesten punkt C 
(pkt 51-67).  
 
Ein bør ha minst to faste hovudgudstenester: høgmesse og familiegudsteneste som 
kyrkjelyden kan bli vant med. Hovudgudstenesta har fire delar: I. Samling, II. Ordet, 
III. Nattverd, IV. Sending, og nokre element skal være med i alle hovudgudstenester (pkt 59).   
I ei Lokal grunnordning skal det gå fram kva som er fast, og kva som er variabelt (pkt 60).   
  
Lokal grunnordning kan innehalde vedtak om praktiske forhold (pkt 67):  

• Bruken av kyrkjerommet før, under og etter gudstenesta  
• Bruk av medliturgar og eventuell bruk av liturgiske kler for ikkje-vigsla medliturgar  
• Bruk av prosesjonar, prosesjonskors og prosesjonslys  
• Retningsliner for privat fotografering og lyd- og bildeopptak under gudstenesta  
• Andre faste rutinar ut frå lokalt særpreg og lokale behov  
  

Nynorsk:  
Reglar for fastsetjing av Lokal grunnordning finst i Allmenne føresegner for Ordning for 
hovudgudsteneste punkt C (pkt 51-67). s 256: 

Soknerådet må særskilt ta stilling til følgjande, (skriv gjerne 
rett inn i dokumentet):  

  
1. Liturgisk musikk (Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus Dei)   

Normalt brukar ein allmennserie   1   
Kyrkjelyden brukar serien for fastetida      Nei  
Kyrkjelyden brukar serien for festtida    Ja      

  
2. Bruk av prosesjonar (Inngang. Evangelieprosesjon. Utgang)  

I einskildgudstenester vil det vere høve til å nytte prosesjon, eks: ved dåp og der ein 
ynskjer å synleggjere deltakarar/tema. (t.d. Hausttakkefest) 
 

3. Informasjon (1 Førebuing) eller kunngjeringar (16) Korleis gjer vi det?  
Det vert kort naudsynt informasjon om gudstenesta etter klokkene har ringt saman til 
gudsteneste. 
Kunngjeringane kjem som ledd 16, innleiing til forbøn. Dette punktet vil og vere  
staden for særskildte innslag / markeringar. (td. Utdeling av «fireårsboka» osb.) 
 

4. Samlingsbøn. Ta stilling til kva samlingsbøn som normalt skal brukast.  
  Som samlingsbøn nyttar vi normalt forslaga 1-8, eller dagens bøn. 
 I familiegudstenester brukar vi som oftast ei hermebøn, t.d Kjære Gud ta handa mi...  
 

5. Syndsvedkjenning. Ta stilling til plassering (som ledd 5 eller ledd 17) og alternativ.  
  Syndsvedkjenninga kjem som ledd 5 i gudstenesta 
 



6. Dagens bøn. Ta stilling til om dagens bøn normalt skal brukast.  
Dagens bøn kan høvesvis nyttast 

  
7. Dåp. Ta stilling til bruk av medliturgar, dåpslys, fadervår. Alle kyrkjelydar må ha 

kapasitet til dåp for dei som bur i soknet, ein må avgjera om det skal skje berre i 
hovudgudstenesta (og eventuelt kor mange) eller også i eigne dåpsgudstenester for 
å ha kapasitet til alle. 

o Medliturg kan nyttast ved dåp 
o Det vert tend dåpslys for kvart einskild dåpsbarn i samband med 

dåpshandlinga 
o Herrens bøn vert ikkje nytta i dåpsliturgien, men kjem i samband med forbøna 

eller nattverdliturgien. 
o Det må leggast til rette for tilstrekkeleg tal dåp i samband med ordinære 

gudstenester og ved særskilte dåpsgudstenester. 
 

8. Halleluja-omkved. Ta stilling til kva halleluja-omkved som normalt skal brukast. 
Evangelielesinga kan innleiast med evangelieprosesjon med lys mm. 

Det vil vera mogeleg å variera med ulike Hallelujaomkved frå salmeboka ut frå 

dagens karakter, Til vanleg nyttar vi «Benedicamus» 

9. Truvedkjenning. Ta stilling til om den nikenske truvedkjenninga skal erstatta den 
apostoliske på enkelte dagar, og om truvedkjenninga normalt skal lesast 
eller syngast. 

o Truvedkjenninga vert sagt fram.  Normale nyttar vi Apostolikum. Men på 

høgtidsdagar kan ein nytte Nicenum.  

o Ved familiegudsteneste vil vi til vanleg vil ein nytte ei kort truvedkjenning med 

lystenning henta frå sundagskulen sin liturgi. 

10. Forbøn/kyrkjelydssvar. Ta stilling til kva forbønsmodell som normalt vert brukt, og 
kva kyrkjelydssvar ein normalt brukar, og variasjonar i kyrkjeåret (t.d. litani i 
fastetida).   
Det normale kyrkjelydsvaret vert «Herre høyr vår bøn». Andre bønesvar kan nyttast 

ut frå gudstenesta sin karakter 

Til vanleg nyttar ein punkt III og IV s 235ff, formulerte forbøner 

Vi kan nytta Litaniet i fastetida, evt Fredslitaniet ved andre høve.  

11. Kyrkjelyden sitt takkoffer. Ta stilling til plassering og tilrettelegging. Ta stilling til 
om kyrkjelyden skal delta på siste setning i bøna etter takkofferet/førebuinga til 
måltidet.  
Takkofferet vert teke inn ved at ein går rundt alteret, eller i benkene, og elektronisk 

ved td. VIPPS under førebuing av nattverdsmåltidet.  

Kyrkjelyden tek del under siste setninga i bøna etter takkofferet/førebuinga til 
måltidet.  
 

12. Dekking av bordet. Ta evt. stilling til frambering og dekking av bordet.  
 Unntaksvis kan det vere frambering av vin og brød under salmen. 



 
13. Fadervår. Ta stilling til kva versjon som skal brukast og om fadervår normalt skal 

lesast eller syngast.  
Kyrkjelyden nyttar Herrens bøn i ny språkdrakt «Vår Far…»). Bøna kan syngast. 
  

14. Fredshelsing. Ta stilling til om kyrkjelyden helser kvarandre med handtrykk etter 
fredshelsing når smitteverntilhøva opnar for det.  
Ein nyttar normalt ikkje handtrykk etter fredshelsinga. 
 

15. Utdeling. Ta stilling til utdelingsform (det normale bør vera med særkalk, jfr pkt 35) 
type brød, vin og kva utdelingsord som skal brukast.   
Utdelinga skjer normalt som kontinuerleg ståande nattverd. Folk kjem fram i rad og 

tek med eit beger, får brødet og tek deretter imot vinen. 

Her kan vera salmesong/musikk/stille under utdelinga. 

Det vert nytta alkoholfri raud vin og glutenfrie nattverdoblat. 

Utdelingsorda vi nyttar er anten: 
Kristi kropp gjeve for deg. 
Kristi blod gjeve for deg. 

Eller ( særleg ved familiegudsteneste): 
Dette er Jesu kropp. 
Dette er Jesu blod. 

 

16. Etter utdelinga: Ta stilling til om liturgen seier heile tilseiingsordet, eller om 
kyrkjelyden les med på siste del.    
kyrkjelyden les med på siste del av tilseiingsord.    
 

17. Avslutninga av måltidet. Ta stilling til om liturgen les takkebøna aleine, eller om 
alle les høgt siste setning der det opnar for dette. 
Kyrkjelyden les høgt med på siste setning i takkebøna 
 

18. Retningsliner for hovudgudstenester i årsplanen 
 

• Vi feirar gudsteneste på alle sundagar og høgtidsdagar i kyrkja eller i friluft, med 
unntak av når ein har felles gudsteneste med andre kyrkjelydar lokalt. 

• Einskilde «2.-dagar» kan falle ut etter lokale strategiske vurderingar 

• Vi skal normalt ha ei familiegudsteneste i månaden. Ein del av desse er gudstenester 

knytt til trusopplæring og konfirmasjonstid. For å gjennomføra desse, må ein ved 

enkelte høve nytta fleire tidspunkt og dagar. 

(For å gjennomføra gudsteneste ved konfirmasjonar har vi gjennomført mellom 8 og 

13 gudstenester i Stord kyrkje, fordelt på 2 helgar i mai. Vi brukar både laurdag og 

søndag til gudsteneste. Ved familiegudstenesta med utdeling av 4-årsbok har vi hatt 

minst to gudstenester same dagen, for at flest mogeleg skal få vera med. For meir 

detaljar kring familiegudstenestene sjå årshjul.) 

• Særskilte gudstenester som markerer kyrkjelyden sitt diakonale arbeid og 
misjonsengasjement skal gjennomførast kvart år etter plan. 



• Det skal etter plan vere høve til å feire nokre gudstenester i året med anna 
musikalsk uttrykk og fokus enn det den lokale grunnordninga legg opp til som 
normalt. 

• Det skal leggast til rette for dåp så ofte som mogleg. Tal dåp i ei gudsteneste bør 
ikkje stige over fire dåpsbarn pr. gudsteneste. Det kan leggast til rette for eigne 
dåpsgudstenester når dette vert naudsynt. 

• Dåp i gudstenesta kjem normalt etter ledd 7 «Lovsong» 

 
 

19. Bruk av kyrkjerommet før, under og etter gudstenesta 

Kyrkjerommet er ferdig rydda og lysa tende seinast 15. min. før handlinga tek til, slik 
at det kan vere stille i rommet. 
Etter gudstenesta er det normalt høve å nytte rommet til fellesskap i kyrkjelyden, td. 
kyrkjekaffi. 
 

20. Bruk av medliturgar, og bruk av liturgiske klede for ikkje-vigsla medliturgar 

Det er oppfordra til å nytte medliturgar i gudstenesta i tillegg til klokkar.  
Medliturg kan nytte liturgiske klede der det er naturleg ut frå tenestens karakter, 
eller medliturgen si faste teneste og rolle i kyrkjelyden. 
 

21. Bruk av prosesjonar, prosesjonskross og lys 

Ved dåp er det normalt prosesjon der dåpsborna / kandidatane tek del. 
Det er høve til prosesjon ved andre gudstenester og. 
Det vert nytta prosesjonskross, og ved dåp bærer ein inn dåpsvatnet. Vidare kan ein 
nytte lys der det høver. 
 

22. Retningsliner for privat fotografering, lyd og bildeopptak 

Det er høve til diskre fotografering og film undervegs i gudstenesta til privat bruk i 
tråd med gjeldande GDPR-reglar og lover. 
 

23. Andre faste rutinar 

Når det er søndagsskule under gudstenesta skal skattekista opnast under 3|Helsing. 


