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Innledning 
Vi ønsker at gudstjenestelivet i Åmot skal gjenspeile Åmots befolknings særpreg og 
kvaliteter, lokal historie og kultur. Den lokale grunnordningen skal sikre kontinuitet og 
gjenkjennelse, samtidig skal den gi rom for medvirkning av flere aktører og grupper, 
for kreativitet og for ulike uttrykk.  
  
Denne grunnordningen skal til votering på felles menighetsrådsmøte for alle tre 
menighetsråd 15.oktober 2020. Den skal gjelde for 2 år fremover.   
 
Før gudstjenestens start ønsker kirkevert folk velkommen, deler ut salmebok og gjør 
oppmerksom på at gudstjenestens innhold er lagt inn i salmeboken, og at 
salmenumrene henger på tavlene på sidene foran i kirka.  
 
Forrettende prest er liturg. Medliturg kan være kirkevert, konfirmant, barn, noen fra 
dåpsfølget eller andre frivillige.  

 
 

 
Gudstjenestens gang 

 
 

I. SAMLING 
 

 Klokkeringing og 3 bønneslag 
 

 Prosesjon. Alle står.  
Medliturger bærer kors, små alterlys, tekstboka/bibel/salmebok, evt blomster og 
nattverdelementer eller annet som skal brukes i gudstjenesten.  
Dåpsbarnet bæres inn av foreldre og søsken, evt også faddere. Større barn og 
voksne som skal døpes går selv, i følge med faddere/foreldre. 
Kor, barn fra trosopplæringssamling o.l. kan være med i prosesjon.  
 
Dersom det ikke er med noen av de nevnte kan prosesjon utelates.   
 
Mens prosesjonen går inn, spilles et preludium, som normalordning i form av 
forspill til første salme, eller det kan være solo- /korinnslag. 
 



 Salme. Menigheten står under første salme.  
 

 Nådehilsen 
 Liturg/medliturg: Nåde være med dere og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus 

Kristus. 
  

 Inngangsord. Alle setter seg. Liturg forteller kort om gudstjenesten. 
 

 Samlingsbønn.    
Medliturg/liturg: Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi 
oss. Lukk nå opp våre hjerter, så vi kan fornyes i troen på deg. 
 

 Kyrie 
Alle:  Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, 
miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd miskunne deg.  anbefalte melodier:  

o 1) Allmenn serie, jfr Høymesse 1977: Trond Kverno («Vanlig»), 1A 
2) Ved enkelte anledninger Salmebok N13 nr. 976.2: Egil Hovland 
 

 Gloria 
Former som brukes er 1A, enten kort form, eller fullstendig(Laudamus) eller 
1C, Måne og sol, Salmebok N13 nr. 240, med innledning sunget av liturgen. 
Melodier fra Allmenn serie 1. 
Leddet kan tas ut i fastetiden. 
 
Liturg: Ære være Gud i det høyeste: 

Alle: Og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Vi lover deg, 
vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen. 

 
 Dåp  

Dåp i hovedgudstjenesten skjer normalt her.eg.g.  
 

 Musikalsk gave til dåpsbarna. Dersom det ikke er muligheter for musikkinnslag, 
kan det synges en felles salme.   
 
 

II. ORDET 
 

 L/ML: La oss høre Herrens ord.  
 

 Tekstlesing [alle blir sittende] Lesning av søndagens tekster, fra det gamle og det 
nye testamente. 

Tekstleser/Medliturg: Det står skrevet i... 
Avsluttes med:   
Tekstleser/Medliturg: Slik lyder Herrens ord 

 
 Bibelsk salme/Salme 

Det kan synges en bibelsk salme eller en annen salme, være korsang eller kort 
stillhet mellom lesningene 



 Evangelium 
 
Hallelujaomkved 
Synges før OG etter lesning av evangeliet. Menigheten står. 
Normalordning er Salmebok N13 nr 977.6 eller Lovprisning/Benedicamus: 
 
Liturg/ML: La oss prise Herren 
Alle : Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Dersom det er mange nok medliturger (konfirmanter, barn, kor) kan 
evangelielesningen innledes med evangelieprosesjon.  Medliturger med 2 små 
alterlys + tekstboka går sammen med prest foran/i kortrappa mens vi synger. Er det 
ikke ministranter kan en eller flere andre medliturger bære lys/bok.  Menigheten 
reiser seg. Dersom det ikke er ministranter eller andre medliturger, kan liturg gå 
selv ned i/foran kortrappa og lese evangelieteksten. 
Lys og bok bæres tilbake til alteret. Prest går til prekenstedet. Alle blir stående 
mens vi synger. 
 

 
 Evangelielesning fra kortrappa/kirketorg.  

Evangelieteksten leses av liturg. Alle blir stående.  
 
Liturg: Det står skrevet i evangeliet etter... 
Avsluttes med:   
Liturg: Slik lyder det hellige evangelium. 
 
 

 Preken. Fra prekestolen, eller fra koret, foran kortrappa når det er mest 
hensiktsmessig. Alle setter seg. Prekenen kan avsluttes med en av disse 
lovprisningene: 

o Liturg : Ære være Faderen, og Sønnen og Den hellige ånd, som var er og blir 
én sann Gud fra evighet og til evighet.   eller: 

o Liturg : Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd: Vår skaper, 
frigjører og livgiver. 
 

 Trosbekjennelse. Som normalordning fremsies den apostoliske trosbekjennelsen. 
Hvis ikke det har vært dåp er trosbekjennelsens plass her.. Ledes av liturg fra 
prekenstedet, evt av medliturg fra døpefonten. 

Menigheten står 
Liturg: La oss bekjenne vår hellige tro. 
Alle: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, 
himmelens og jordens skaper. 
 
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,  
som ble unnfanget ved Den hellige ånd, 
født av jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, 
korsfestet, død og begravet, 
fór ned til dødsriket, 



stod opp fra de døde tredje dag, 
fór opp til himmelen, 
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, 
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 
 
Jeg tror på Den hellige ånd, 
en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samfunn, 
syndenes forlatelse, 
legemets oppstandelse  
og det evige liv. 
Amen.  

  
 Salme etter preken/musikkinnslag 

Salme etter preken kan erstattes med solo/kor-innslag 
 

 Syndsbekjennelse 
 Liturg: I tillit til Guds nåde vil vi be om tilgivelse. 

Her kan brukes normalt C 
  
Alle:  Gud, du kjenner oss og elsker oss alle. 
Du vil vi skal ta vare på hverandre 
og på jorden. 
Vi vet at vi svikter og gjør deg imot. 
Tilgi oss og hjelp oss, 
for Jesu skyld. 
 

 
 Bønn.  3 eller 4 bønneledd.  

Har det vært dåp, innlemmes bønn for dåpsbarna her. Vi ber for verden, 
lokalsamfunnet og konfirmanter. Forrettende liturg avgjør hvilken modell som skal 
brukes. Ved lokalt tilrettelagte forbønner skal disse fem temaområdene dekkes: 

o Jordens folk og nasjoner 
o Vårt land og folk 
o Den verdensvide kirke, og kirken i vårt land 
o Vår menighet, våre familier og stedet hvor vi bor 
o Aktuelle hendelser. 

 
Lokalt tilrettelagt forbønnsmodell 4(fire himmelretninger) kan brukes. Se s. 
94 i «Gudstjeneste med veiledninger» 

 
I Fastetiden kan et av litaniene i Salmebok N13 nr. 980-983 brukes, eller litaniet 
utgitt ved Taizé-fellesskapet i Frankrike 

 
 
Liturg: La oss be for kirken og verden 
 
Liturgen avslutter hvert ledd med  
Liturg: Gud, vi ber 



 
Menighetens bønnesvar: 
Normalordning er at menigheten synger enten 

o Alle: Herre, hør vår bønn.        Etter siste bønn: Amen 
eller 

o Alle: Å Gud, hør vår bønn, Å Gud, hør vår bønn, når vi ber, gi oss svar. Å 
Gud hør vår bønn, Å Gud, hør vår bønn: Kom og vær du oss nær! 

eller (ved tre ledd, ett og ett vers) 
o Alle: Jeg folder mine hender små (Egner, Salmebok N13, nr. 731) 

 
Fadervår 
Dersom det ikke er nattverd i gudstjenesten leses Fader Vår her. 
I Åmot brukes versjonen fra 2011 
 
 
Vi minnes de døde.  
Kirkevert/Medliturg/Liturg fra lesepult: 
Vi vil minnes dem som har blitt jordfestet fra Åmot/Deset/Osen kirke siden sist vi 
var samlet til gudstjeneste. Vi reiser oss. 
Navn leses opp av kirkevert/medliturg. Medliturg tenner lys i globen, ett for hvert 
navn. Liten pause mellom hvert navn.  
 
Liturg fra alteret:  Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet! 
 
eller: 
 
Liturg fra alteret:  Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir alt til ham. Håpet er tent i 
liv og død. Ingen er glemt av Gud. 
 
Alle setter seg.  
 

 
 

III. NATTVERD 
 
 

 NATTVERD 
 
Kollekt og Nattverdsalme.  
Innledes ved at liturg kort kjentgjør hva som er dagens offerformål. Det kan også 
kort gjøres kjent at kollekten kan Vipps’es 
Kollekt tas opp ved gang rundt alteret, normalt under salme før nattverd, dersom 
det ikke er solist- eller korinnslag her. Takkebønn for kollekt fremføres av liturg 
etter at salmen er avsluttet. 
Ved særskilt store gudstjenester kan kollekten bli samlet inn ved utgangen. 
 
Takkebønn for kollekt 



Liturg: Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av 
ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. 
 
Prefasjonsdialog og prefasjon   kan messes eller leses av liturg. Dersom liturgen 
messer på tone, skal menigheten svare på tone. Melodi: Hovland 1977 
Liturg: Herren være med dere! 
Alle reiser seg: Og med deg være Herren 
L: Løft deres hjerter! 
A: Vi løfter våre hjerter til Herren 
L: La oss takke Herren vår Gud 
A: Det er verdig og rett. 
Liturg fremsier eller messer prefasjonen etter kirkeåret 
 
Sanctus . Nattverdssalmen kan erstatte Sanctus-leddet i nattverdliturgien i 
gudstjenester med forenklet nattverdliturgi.  Som normalordning brukes melodier 
fra Høymesse 1977 fra Allmenn serie 1 av Egil Hovland. 
 
Nattverdbønn. 
Forrettende liturg avgjøres hvilken Nattverdbønn (A-G) i «Gudstjeneste med 
veiledninger» s.34-48 som benyttes. 
 
Innstiftelsesord. Kan fremsies eller messes, vendt mot alteret eller vendt mot 
menighet. Ny utgave fra 2017. 
 
Fadervår 
Alle: Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt 
og makten og æren i evighet. Amen.  
 
Pax 
Liturg: Guds fred være med dere! 
Alle: Guds fred være med deg! 
 
Agnus Dei Guds Lam.  
Alle: Du Guds lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds 
lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds lam, som bærer 
verdens synder. Gi oss din fred. 
Her benyttes Trond Kvernos melodi fra Høymessen 1977(«Vanlig»), Allmenn serie 1 
 
Utdeling. Utdeling skjer normalt ved intinksjon foran kortrappa. Kirkevert eller annen 
medliturg deler ut sammen med liturg. Utdelingsord: 



Dette er Jesu legeme. 
Dette er Jesu blod. 
 
Eller: 
Kristi kropp, gitt for deg. 
Kristi blod, gitt for deg. 
 
Nattverdbrødet er glutenfritt.Vi bruker oblater, men kan også bruke hjemmebakt glutenfritt 
nattverdbrød. Ved særskilte anledninger kan det brukes særkalker. Oblaten dyppes da ikke i 
vinen. 
Under utdelingen er det anledning til å tenne lys i globen, enten en har tatt imot nattverden 
eller ikke. Dersom noen som kommer frem ikke skal motta nattverd (spebarn eller andre), 
kan de velsignes av liturg. Liturg kan legge hånden sin på hodet til vedkommende, eller 
tegne pannen med et kors. Velsignelsen kan lyde slik: «Herren velsigne deg» eller «Gud 
velsigne og bevare deg» e.l.    

  
Takksigelse: Fremsies av liturg. Kan fremsies på utdelingsplassen eller fra alteret.  
Liturg: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp og 
sitt blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss 
oppe i en sann tro til det evige liv. 
Liturg: Fred være med dere. 
 
Takkebønn for nattverd Ved liturg. Fra alteret 
 
Liturg: La oss takke og be. 
Liturg: Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du 
ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet, og 
stadfeste i oss håpet om det evige liv. Amen. 
 
 
 

IV SENDELSE 
 

 
 Kunngjøringer.  

Her kan gis informasjon om når neste gudstjeneste skal være, hvem som har 
vært med i dagens gudstjeneste (solister, kor, o.l.), og hvis det skal skje noe i 
løpet av uka som kommer. Fremføres av forrettende liturg.  
Avsluttes med: Vi reiser oss og synger siste salme. 
Alternativt kan kunngjøringer trykkes i agenden. 

 
 Salme.   Menigheten står under siste salme. Salmen kan flyttes til 

Postludium/Utgangsprosesjon 
 

 Velsignelse 
Liturg: La oss prise Herren! 
Alle: Gud være lovet,  
halleluja, halleluja, halleluja! 



Liturg: Herren velsigne deg og bevare deg... 
 

 3x3 klokkeslag 
 

 Utsendelse 
Liturg: La oss gå i fred i Jesu Kristi navn! 
 

 Postludium og evt. resesjon  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



  

VEDLEGG I  Dåpsliturgi 
 
 
 

 Dåp i Åmot, Deset og Osen kirker. 
Normalordning for dåp vedtatt av kirkemøtet 2017 følges i all hovedsak, med 
følgende lokale bestemmelser:  
Kirkevert/medliturg bistår under dåp med følgende: 
-Helle vann i døpefonten(kan også gjøres av fadder) 
-Tenne dåpslys idet vannet øses over barnets hode, og rekke lyset til en i dåpsfølget 
etter presentasjon av barnet. 
-Rekke og ta imot tørkekluten etter dåpen. 
 
Dåpskandidatens fornavn presenteres for første gang ved spørsmålet ved 
døpefonten. Dåpskandidatens fulle navn presenteres for første gang i gudstjenesten 
under presentasjonen etter dåpen. 
 
Medliturg kan lese teksten om Jesus og barna og dåpsbefalingen. Vi flytter 
lesningen av dåpsbefalingen opp fra plassen etter dåpssalmen til rett etter 
lesningen om Jesus og barna. Dåpssalmen plasseres etter trosbekjennelsen, rett før 
vannet helles i døpefonten. Slik blir det et ryddig uttrykk ved at de to lesningene 
kommer rett etter hverandre og medliturgene som skal lese kan gå opp til lesepulten 
samtidig, og gå ned igjen samtidig. Salmen er også slik med på å ramme inn selve 
dåpshandlingen og løfte den frem som hovedsaken og hovedfokus i dåpsliturgien.   
To steder er ord markert med grønt. Det er ord vi ønsker å bruke i stedet for 
ordet/formuleringen i ordning for dåp vedtatt på kirkemøtet 2017.  
 

 Innledning til dåp 
Liturg Ved døpefont: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. 
Med takk og glede bringer vi i dag antall barn nevnes til Gud i den hellige dåp. I 
dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus 
Kristus. 
 
 
Lesninger: De følgende tekstene kan gjerne leses av en i dåpsfølget eller en annen 
medliturg. 
 
Jesus og barna 
Liturg: La oss høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem: 
Medliturg: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene 
viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme 
til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier 
dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i 



det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. (Mark 10,13–
16) 
 
Liturg: La oss høre Jesu ord og befaling om den hellige dåp: 
Liturg eller medliturg:  Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og 
gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende. Matt 28,18–20 
 
Bønn 
Liturg: La oss takke og be: 
Evige Gud, du som gir liv til alt som lever og har skapt oss i ditt bilde: Vi takker 
deg for den/dem som skal døpes i dag.  Hun/Han/De er dyrebar(e) i dine øyne. Omslutt 
henne/ham/dem med din kjærlighet og gi henne/ham/dem et hjem i din kirke. Amen. 
 
Liturg: Vil foreldre og faddere reise seg. 
Dere skal være vitner om at barnet/barna er døpt med den kristne dåp. 
Sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar: å vise 
omsorg for henne/ham/dem, be for henne/ham/dem, lære henne/ham/dem selv å be og 
hjelpe henne/ham/dem til å kjenne Guds ord og delta i den hellige nattverd, så 
hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro. 
Foreldre og faddere blir stående.  
 
Trosbekjennelsen 
Liturg:  La oss så alle reise oss sammen si frem forsakelsen og troen som vi døpes 
til. 
Alle (reiser seg): Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.  
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. 
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den 
hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og 
begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til 
himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme 
igjen for å dømme levende og døde. 
Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. 
Amen.   
 
Dåpshandlingen 
Vannet helles i døpefonten av kirkevert eller annen medliturg. 
Liturg: Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord er en 
nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte 
om det evige liv. Send din Ånd så hun/han/de som døpes reises opp til det nye livet 
med Jesus Kristus, vår Herre.  
 
Dåpsfølget kommer frem til døpefonten.  
Liturg: Hva heter barnet? 
Den som bærer barnet, sier barnets fornavn. 
Liturg: Vil dere at NN (fornavn) skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn og oppdras til et liv i den kristne tro? 



Den som bærer barnet, foreldre/foresatte og faddere, svarer: 
Ja. 
 
Liturgen ber bønnen før og etter korstegningen med åpen håndflate, vendt mot 
barnets/dåpskandidatens ansikt. 
Liturg: Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. 
Ta imot det hellige kors.  Du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus 
Kristus. 
 
Liturg: NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn. 
 
Mens dette sies, øser liturgen med hånden rikelig med vann over hodet til den som døpes, tre 
ganger. Dåpslyset tennes samtidig. 
Liturgen legger hånden på den døptes hode og sier: 
Liturg: Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin hellige Ånd, født deg på ny og 
tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. 
Fred være med deg. 
 
Barnet  presenteres for menigheten med et løft eller tilsvarende. Barnet presenteres med sitt 
fulle navn. 
Følgende ord sies alltid: 
L | Dette er NN (fornavn og etternavn), Guds barn, døpt inn i vår menighet og 
Kristi verdensvide kirke.  
 
Dåpslyset som ble tent under dåpen, overrekkes til en i dåpsfølget av kirkevert eller annen 
medliturg.  
Liturg: Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys.» Nå er dåpslyset tent for NN (fornavn). Dåpslyset settes 
så i stake på korrekkverket og står der og brenner til gudstjenestens slutt. Da får 
dåpsfølget det med seg hjem.  
 
Når alle barn er døpt:  
 
Bønn leses  under forbønnsdelen av gudstjenesten.  
Liturg: La oss takke og be. 
Trofaste Gud, 
vi takker deg for dåpen, 
der du tar imot oss i din kirke.  
Vi ber for NN/barna/dem som er døpt i dag.  
Hold din vernende hånd over henne/han/dem, og gi kjærlighet og visdom til alle 
som har ansvar for henne/han/dem. Gud, hør vår bønn. 
 
Fadervår fremsies. Dersom det er nattverd i gudstjenesten, faller Fadervår bort her. 
L | La oss sammen be den bønnen Jesus har lært oss: 
A | Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 



Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt 
og makten og æren i evighet. Amen.  
 
Liturg:  Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har 
født oss på nytt og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.  

 
 
  



Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten i Åmot, Osen og Deset 

kirker 2017-2019 

Vedlegg 1: Gudstjenester knyttet til trosopplæringstiltak.  
Trosopplæringstiltakene i Åmot er knyttet til gudstjenester. Vi ønsker at barn gjennom 
deltakelse i gudstjenester skal bli godt kjent med kirkehuset og det som skjer der, at de 
skal kjenne tilhørighet til kirkens tradisjoner, riter og uttrykk. Når barna er invitert 
med i gudstjeneste, er det et mål at de skal få delta i den "egentlige" 
gudstjenestefeiringen, ha oppgaver som både foregår på barnas premisser, og samtidig 
er reelle og høres til den regulære gudstjenesten.  
 
Barna sitter samlet foran i kirka sammen med menighetspedagog. De kan sitte på 
matter på gulvet foran kortrappa, på trappetrinnene, eller på benker.  
 
Forrettende prest er liturg. Medliturg kan være barn fra trospplæringstiltaket, 
kirkevert, konfirmant, menighetspedagog, eller andre frivillige.  
 
For øvrig gjelder også her det som står i innledningen til lokal grunnordning for 
menighetens hovedgudstjeneste.  
 
• Klokkeringing og 3 bønneslag 

 
• Prosesjon. Alle står.  

Barn som har vært med på trosopplæringssamling går inn i prosesjon sammen med 
liturg, andre medliturger og evt dåpsfølge.  De som går bærer inn kors,  små 
alterlys, tekstboka/bibel/salmebok, evt blomster og nattverdelementer eller annet 
som skal brukes i gudstjenesten.  
Mens prosesjonen går inn, spilles et preludium, som normalordning i form av 
forspill til første salme, eller det kan være solo- /korinnslag. 
 

• Salme [alle står] 
 

• Nådehilsen ved liturg 
• Inngangsord. Alle setter seg.  
• Samlingsbønn/kollektbønn.  

Følgende bønn kan brukes:   
Liturg/medliturg: Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi 
oss. Vi ber om en god og velsignet søndag i hjerte, hjem og kirke.  
 

• Kyrie Som for hovedgudstjenesten. 
• Gloria Som for hovedgudstjenesten. 

 
• Dåp Vi ønsker dåp velkommen på trosopplæringsgudstjenester.  

 
• Musikalsk gave til dåpsbarnet/-barna 

 
• Evangelielesning. Her kan lesningen innledes på samme måte som i grunnordning for 

menighetens hovedgudstjeneste. Som normalordning leses eller gjenfortelles en av 
fortellingene som er brukt på samling med barna i forkant.  



 
 

• Preken. Fra prekestolen, eller fra koret, foran kortrappa når det er mest hensiktsmessig. Alle 
setter seg. Preken gjerne samarbeid mellom liturg, menighetspedagog og barn. 
 

• Trosbekjennelse Hvis ikke det har vært dåp. Ledes av liturg fra prekenstedet, evt fra 
døpefonten. Den apostoliske trosbekjennelsen fremsies i fellesskap. Måne og sol kan brukes 
som trosbekjennelse. 
  

• Salme etter preken/musikkinnslag kan gå ut dersom Måne og Sol er brukt som 
trosbekjennelse. 
 

• Bønn.  2 eller 3 bønneledd, med samme føringer for innhold som i ordning for 
hovedgudstjeneste. Bønn kan forberedes og/eller fremføres av barn.   
 
Dersom det ikke er dåp eller nattverd, bes Fadervår her. 
 

• Vi minnes. Som for hovedgudstjenesten. 
 
 

• Kollekt og takkebønn for kollekten. Liturg bekjentgjør hva som er dagens offerformål, 
og at kollekten også kan Vipps’es. Innsamling av kollekt ved gang rundt alteret. Musikk 
spilles.  
 

• Nattverd. Vi prioriterer nattverdfeiring i trosopplæringsgudstjenester. Nattverdliturgien 
tilsvarer den for hovedgudstjenesten.  

   
• Kunngjøringer. Her gis informasjon om når neste gudstjeneste skal være, hvem som har 

vært med i dagens gudstjeneste (solister, kor, o.l.), og hvis det skal skje noe i løpet av uka 
som kommer. Kunngjøringer kan fremsies av medliturg. Avsluttes med: Vi reiser oss 
og synger siste salme.   
 

• Salme 
 

• Velsignelse 
Liturg: La oss prise Herren 
Alle: Gud være lovet,  
halleluja, halleluja, halleluja 
Liturg: Herren velsigne deg og bevare deg... 

 Velsignelsen kan også synges/fremføres av barn 
 

• 3x3 klokkeslag 
 

• Postludium og evt resesjon  
 
 
Arbeidsoppgaver for kirkeverter og medliturger, Osen, Deset og Åmot kirker.  

 



Innledning: 
Liturg = forrettende prest 
Kirkeverter = medlemmer av menighetsrådet og frivillige som etter turnus har praktiske oppgaver før, 
under og etter gudstjenesten.  
Medliturger= alle som har oppgaver i gudstjenesten utover liturgen. Medliturg kan være konfirmanter, 
noen fra dåpsfølget, menighetspedagog, en annen prest, kormedlemmer med spesielle oppgaver, barn, 
kirkeverter eller andre frivillige. Kirkeverten kan ta alle de praktiske oppgavene i gudstjenesten, men kan 
også få en støttefunksjon når barn eller andre medliturger er med i gudstjenesten.   
 
Før dagen:  
Forrettende prest har ansvar for å ta kontakt med kirkevert og evt andre medliturger og avklare oppgaver 
på forhånd.  
Kirkevert henter blomster på butikken.    
 
Før gudstjenesten: 
Oppmøte 60 min før gudstjenestens start.  
Gjennomgå gudstjenestens gang og fordeling av oppgaver sammen med de andre aktørene (prest, musiker, 
kirketjener, andre medliturger) 
Gjøre klar salmebøker og agender 
Hilse folk velkommen 
Kirkevert tar imot dåpsfolk og viser dem dåpssakristiet. 
Være behjelpelige med å finne frem konfirmantkapper og annet som skal benyttes i gudstjenesten. 
Bistå menighetspedagog når det trengs.  
 
I gudstjenesten: 
-delta i prosesjon hvis det er det 
- bistå praktisk i dåpen med å helle dåpsvann, tenne dåpslys og rekker dåpsklut til presten 
-lese tekster etter avtale med forrettende prest 
-delta i evangelieprosesjon dersom det er det 
- lese navn på de som er jordfestet siden sist gudstjeneste/evt tenne lys i globen ved navneopplesning 
- Dele ut nattverd sammen med forrettende prest 
-lese kunngjøringer før siste salme. Kunngjøringene skrives av forrettende prest og avtales på forhånd.  
 
Etter gudstjenesten: 
- Se til at dåpsfamiliene får med seg attest, fadderhilsener og lys 
- rydde sammen /agenderprogram, salmebøker og puter 
- telle opp ofringen. Husk: To stykker skal telle, og begge skal signere. Noter hva som er offerformålet. 
Offeret legges i safen i kirka.  
 
De ovenfor nevnte oppgavene gjøres av kirkevert dersom det ikke er andre medliturger. Andre medliturger 
kan ta noen av de oppgavene i selve gudstjenesten, da med kirkevert som støttefunksjon. Medliturg kan 
også ha andre oppgaver utover det som står her. Da har forrettende prest ansvar for å spørre og avklare 
det med medliturgen på forhånd.   
 


