Forslag til ny lokal grunnordning for hovedgudstjenesten
i Lønset menighet; 2020/2021
Saksgang:
Forslag fra soknepresten i Lønset, drøftet med soknepresten i Oppdal
og hovedorganisten i Oppdal og Lønset – 30.12.2020
Lønset menighetsråd, første behandling – 20.01.2021
Menighetsmøte – 07.03.2021
Lønset menighetsråd, andre behandling –
(Endelig vedtak sendes tjenesteveg (prosten) som orientering til biskopen. Uttalelse fra
menighetsmøte, fra et eventuelt mindretall i menighetsrådet og eventuelt fra soknepresten
følger saken. Evt. punkt som avviker fra gudstjenesteboka må sendes som søknad.)
Det ligger til menighetsrådet å fatte vedtak om lokal grunnordning. Der hvor det i
grunnordninga står «til vanlig», «normalt», «kan» eller lignende, kan soknepresten avgjøre,
konkretisere og/eller legge dette til rette ved utarbeiding av flerbruks agender. Dette skjer
ved samarbeid mellom sokneprestene i Oppdal og Lønset. Det er et mål å utarbeide felles
flerbruks agender for Lønset menighet og Oppdal menighet. Forrettende liturg gjør så sine
valg innenfor rammene av disse agendene. Ved spesielle anledninger kan forrettende liturg
velge fritt innenfor rammene av lokal grunnordning.
(Rød tekst markerer punkt det vil være naturlig å samtale om. Parentes er satt rundt
forklarende ord og avsnitt som fjernes i den endelige teksten.)

Hovedgudstjenesten er menighetens felles gudstjeneste på søn- og helligdager. En
hovedgudstjeneste kan ved særlige anledninger «flyttes» til en hverdag. Ordning og liturgi
ved andre gudstjenester kan få en annen utforming, men noen bestemmelser gjelder for alle
gudstjenester, i den grad de handler om det samme, f.eks. teksten på Fadervår.
Lønset menighet har følgende typer hovedgudstjenester:
* Høymesse; høytidsgudstjeneste, konfirmasjonsgudstjeneste
* Langfredagsgudstjeneste
* Gudstjeneste for små og store; forenklede gudstjenester, ute-gudstjenester, gudstjeneste
på Bedehuset

1. Liturgisk musikk (Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus Dei)
Til vanlig brukes allmenn serie 1. Seriene for fastetid og festtid brukes ikke.
2. Forberedelse
(Gml. punkt 3)
* Kirkerommet er åpent minimum en ½ time før gudstjenesten. Det legges det til rette for
stillhet, lystenning og bønn.

* Informasjon om dagen og gudstjenesten kan legges hit når det er naturlig, men i og med at
ringing skjer manuelt, er det vanskelig å få tilpasset tre klokkeslag etter informasjonen.
Kunngjøringer om neste gudstjeneste og det som skjer framover i uka legges til ledd 16.
3. Prosesjoner.
(Gml. punkt 2)
Inngangsprosesjon brukes til vanlig og alltid ved dåp. Utgangsprosesjon kan brukes når det
er naturlig. Evangelieprosesjon kan brukes når ministranter, barn eller unge medvirker.
4. Samlingsbønn.
Samlingsbønn velges av liturgen i samarbeid med gudstjenesteteam/medliturg. Også
kirkeårsvariable bønner kan brukes. Ved konfirmasjonstidens gudstjenester og evt.
gudstjenester for små og store kan denne samlingsbønna, utformet på grunnlag av
samlingsbønn 6, brukes:
L/ML: Himmelske Far, vi er samlet for ditt ansikt
for å møte din kjærlighet og sannhet.
K/ML: Du er vår Gud. Vi er dine barn
Alle: Du er vår Gud. Vi er dine barn.
L/ML: Du gir oss nytt liv i den hellige dåp.
Vi blir merket med korsets tegn +
K/ML: - til det evige liv.
Alle: - til det evige liv.
L/ML:
K/ML:
Alle:
K/ML:
Alle:

Du kjenner oss alle. Ingenting er skjult for deg.
Vi har gjort imot din vilje, vi bryter dine bud.
Vi har gjort imot din vilje, vi bryter dine bud.
Tilgi oss, Gud.
Tilgi oss, Gud.

L/ML: Du reiste Jesus opp fra graven.
I dåpen reises vi opp til nytt liv med ham.
K/ML: Forny i dag vår tro og vår kjærlighet.
Alle: Forny i dag vår tro og vår kjærlighet.

Siden denne bønna inneholder en syndsbekjennelse faller ledd 5 Syndsbekjennelse bort.
5. Syndsbekjennelse.
Syndsbekjennelsen framsies normalt som ledd 5. Til vanlig brukes alt. D.
Liturgen kan velge å bruke andre syndsbekjennelser til enkelte gudstjenester.
Om det er egen syndsbekjennelse i gudstjeneste for små og store og andre forenklede
gudstjenester, brukes helst alt. B. Det kan følge et løftesord etter syndsbekjennelsen.
6. Dagens bønn.
Dagens bønn kan brukes som ledd 8. Dette avgjøres av liturgen i samarbeid med
gudstjenesteteam/organist. På høytidsdager og andre markerte dager kan
dagens bønn brukes som samlingsbønn
7. Dåp.
* Det søkes om fortsatt å få legge dåp til etter samlingsdelen, dvs. etter dagens bønn.

* Det søkes om å kunne nevne dåpsbarnas/dåpskandidatenes fulle navn under leddet
Mottakelse til dåp.
*Dåp kan også forrettes i utegudstjenester. Liturgen avgjør.
* Det er et ønske at dåpsfølget medvirker med å lese en (eller to) av bibeltekstene og ber
en (eller to) av bønnene. Liturgen vurderer og avtaler dette under dåpssamtalen.
* Det tennes et dåpslys for hvert dåpsbarn.
* Fadervår faller bort når det er nattverd i gudstjenesten.
8. Halleluja-omkved.
Som halleluja-omkved brukes enten «Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja»
(Gudstjenesteboka av 1992) med innledning “L: La oss høre det hellige evangelium,” eller
det «Keltiske» halleluja (977.5), med innledningen “L: La oss høre det hellige evangelium”.
Samme omkved brukes normalt som respons.
På høytidsdagene brukes de gamle høytidsversene (41, 193 eller 228) som respons.
9. Trosbekjennelsen.
Den apostoliske trosbekjennelsen brukes til vanlig. Den faller bort som ledd 14 når det er
dåp. På høytidsdagene brukes Den nikenske trosbekjennelsen. Den kan også brukes på
andre «store» dager. Den faller ikke bort ved dåp. Bekjennelsene framsies, men kan
synges ved særlige anledninger.
10. Menighetens forbønn.
* Til vanlig forberedes og ledes forbønna av liturgen. Det er et ønske at gudstjenesteteam
/medliturg eller andre kan trekkes inn både med å utforme og lede/delta i forbønna.
De formulerte forbønnene må gjerne brukes, men bør også inneholde bønn knyttet
til aktuelle situasjoner og tema.
* Til vanlig brukes «Herre, hør vår bønn», ledd 18, alt.1, som menighetssvar.
* I fastetida og på bots- og bønnedag brukes Litaniet (980.1) som forbønn ved høymesse
og Fredslitaniet (982.1) ved gudstjenester for små og store. Fredslitaniet kan også brukes
ellers i kirkeåret.
* Ordningen med å minnes de døde og be for de etterlatte brukes ikke. I stedet minnes de
døde i egen gudstjeneste på Allehelgensdag.
11. Menighetens takkoffer.
Takkofferet tas til vanlig opp under salmen før nattverden, ledd 20, ellers som ledd 19.
Pengene samles normalt inn rundt alteret. Det oppfordres også til bruk av Vipps eller andre
elektroniske betalingsformer. Det bes ei bønn over offergavene, uten at menigheten deltar.
Takkofferet kan også tas opp ved utgangen.
12. Dekking av alterbordet.
Kalken (begeret) og disken (fatet), dekket med kalkklede, settes på alteret før gudstjenesten
begynner. Til vanlig står også brød og vin på alteret. Likeså eske med konsekrert brød fra
tidligere gudstjenester. Liturgen legger brød på disken og heller vin i kalken under salmen før
nattverden. Ministranter, barn og unge som deltar i gudstjenesten kan også bære fram
brødet og vinen, sammen med takkofferet under salmen før nattverden.

13. Fadervår.
I Lønset menighet brukes teksten fra 1977. Fadervår kan synges ved nattverd. Dette
avgjøres av liturgen i samarbeid med gudstjenesteteam/organist.
14. Fredshilsen / Brødsbrytelse / Invitasjon /Agnus Dei
* Utvidet fredshilsen brukes som hovedregel. Til vanlig hilser menigheten hverandre med
handtrykk eller ved å legge handa på hjertet e.l. mens en vender seg mot dem man hilser på
* Brødsbrytelse brukes. Skjer ved alteret, men ordene kan sies etterpå vendt mot
menigheten sammen med * Invitasjonen, før * Agnus Dei synges.
15. Måltidet.
* Det brukes til vanlig avalkoholisert, vin og glutenfrie oblater.
* Nattverden deles enten knelende ved alteret eller stående et annet sted i kirkerommet.
* Det brukes til vanlig særkalker, både ved knelende og stående nattverd.
Utdelingsmåte avgjøres av liturgen.
* Det legges til rette for lystenning, og evt. bønnevandring, under nattverden.
16. Slutten på utdelingen.
Liturg og medliturg gir hverandre brød og vin, liturgen mottar sakramentet sist. Når alle er
kommet tilbake på plass sier liturgen tilsigelsesordene, menigheten slutter seg til siste linje.
Fredsønsket følger, om det ikke har vært sagt ved avslutning av hvert knefall.
17. Måltidets avslutning.
Det er en kort stillhet. Liturgen setter kalk og disk på alteret. Brød og vin som er til overs skal
behandles på verdig vis. Kalk og disk dekkes med kalkkledet. Liturgen velger takkebønn og
den kan bes med tilslutning fra menigheten. Takkebønna kan også bes av en medliturg.

18. Velsignelsen.
(Nytt punkt)
Til vanlig brukes Benedicamus, ledd 25, alternativ 1. Ved enkelte gudstjenester kan også
andre alternativ brukes. Liturgen velger i samarbeid med gudstjenesteteam/organist.
Benedicamus kan utelates i fastetida, evt. erstattes av Salutatio eller bare: «Ta imot
velsignelsen».
19. Utsendelsen.
(Nytt punkt)
Til vanlig sies utsendelsesordene før postludiet. Det legges til rette for at menigheten kan
forlate kirka, etter en evt. prosesjon, men at den som vil sette seg og lytte kan gjøre det.
20. Retningslinjer for hovedgudstjenester i årsplanen
Det er gudstjeneste i Lønset menighet første søndag i måneden, på høgtidsdager,
langfredag, 17. mai og konfirmasjon. Det er vanligvis fire gudstjenester for små og store
(familigudstjenester).
Det vises ellers til biskopens gudstjenesteforordning og prostens delegerte beslutninger.
21. Bruk av samisk språk

For å bidra til Nidaros bispedømmes særlige ansvar for det sør-samiske språkutrykket i kirka,
er det ønske om at Hilsen, ledd 3, og/eller Velsignelsen, ledd 25, til vanlig leses/lyses også på
sør-samisk. Dette gjelder særlig ved høymesse. Også dåpshandlingen og utdelingsordene
under nattverden bør kunne sies på sør-samisk dersom det er ønske om det. Liturgen
avgjør. På en gudstjeneste nær samefolkets dag kan også en av tekstene og noe av forbønna
være på sør-samisk.

