Lokal grunnordning for gudsteneste
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Frå 2011 er ordning for hovudgudsteneste i
Dnk innført i Bryne kyrkje.
Visjon, mål, handlingsplan og ordningar er
samla i strategidokumentet «Fleire
saman», som har vorte revidert kvar
soknerådsperiode.
Nå skal dette reviderast på nytt og sendast
inn til biskopen til orientering og/eller som
søknad.

Lokal grunnordning for gudsteneste.
Kva er saka?
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Kyrkjemøtet har i 2017 gjort vedtak om
liturgisk musikk i kyrkja. 5 seriar til Kyrie,
Gloria, Sanctus og Agnus Dei:
Allmenn serie 1: Musikken frå 1977-liturgi
Allmenn serie 2: Rytmisk musikk
Allmenn serie 3: Trond Kvernos barnemesse
Musikk til fastetid og festtid
Kyrkjemøtet har i 2019 revidert/justert
ordning for hovudgudsteneste. Innføring og
Nye bøker å ta i bruk frå 1.s. i advent 2020.
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Open kveld om gudstenesteliv i januar
Orientering på årsmøtet i mars
Mai: Soknerådet vedtok strategiplan 20202023, inklusiv kapittel om gudsteneste. SR
ga også klarsignal til å innarbeida ny
hovudgudsteneste ved å revidera
visjonsdokumentet «Fleire saman».
Juni-aug: Staben prøver ut musikken og
går gjennom forslag til grunnordning.
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Sept: Gudstenesteutvalget går grundig
gjennom forslaget.
Okt: Open kyrkjekveld med gjennomgang
og utprøving av liturgisk musikk.
Nov: Soknerådet vedtek å innføra ny lokal
grunnordning frå 1.sundag i advent, og
prøva ut musikken fram mot årsmøtet
Ny hovudgudsteneste innspelt på nett til
1.sundag i advent. Lite utprøving i
koronatid…
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5 ulike hovudgudstenester. Gjennkjennbar
struktur slik alle kan vera for alle.
Gudsteneste m. nattverd
Gudsteneste m. dåp og evt. nattverd
(8 av desse 2 er ved gudstenestegruppe)
Gudsteneste for store og små
(Anten ved trusopplæringsstaben eller ved
gudstenestegruppe 3)
Kveldsgudsteneste
Familiefokus
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Brynekyrkja har stor gudstenesteglede og
engasjerte frivillige. Tilbakemeldingar tyder
på lite behov og ønskje om store
endringar.
Ordning i tråd med Den norske kyrkja og
lokalt forankra i forhold til kultur og
ressursar hos oss.
Raust rom for å planleggja kreativt, særleg
med barn og unge.
Forholdsvis små justeringar i vår nye lokale
grunnordning.
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Gjennomgang av struktur i forslaget til
hovudgudsteneste med nattverd.
(Heftet «Fleire saman» side 7)
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Endringar med blått…
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Bryne kyrkjelyd på årsmøte
21.03.2021 støttar innføring av
Ordning for hovudgudsteneste 2020.
Årsmøtet støttar hovudtrekka i lokal
grunnordning for hovudgudsteneste i
Bryne kyrkjelyd, slik det går fram i
gudstenesteutvalget sitt forslag og
Bryne sokneråd si innstilling.

