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1: Södra Tjusts pastorat (registrerat: 2016-04-19 08:43:55) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

karin Björk 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja, den kan fritt formuleras. 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Nej 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 
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Vi kommer i första hand använda Bön om förlåtelse och förlåtelseord, i andra hand 

överlåtelsebön. Löftesord endast vid ´lekmannaledda gudstjänster. 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

"skönt att sjunga en lovsång som känns som en lovsång" Serie D 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  
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23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Vi dop i Högmässan. Vi ekumeniska gudstjänster. 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 



8 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Det är bra 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Bör kunna få använda ordet kalk likaväl som bägare i nattvardsbönerna. Vi anser inte att kalk 

och bägare är synonymer. Vi ser det positivt att de i de flesta nattvardsböner finns en tydlig 

anamnes och epikles uttryckt. Önskar dock fler nattvardsböner som kan bedjas växelvis. 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Vi saknar en inkludering i bönerna för de som deltagit men ej tagit emot bröd och vin. 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 
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44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Uppskattad såväl av musiker som gudstjänstdeltagare, både till sin karaktär och sitt 

textinnehåll. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 
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kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Nej, vi vill kunna utforma lokala alternativ. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Vi upplever möjlighet till stor delaktighet i bön, texter och musik, dock saknar vi möjligheten 

till växelläsning i större utsträckning. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Vi upplever att i de tre första områdena har det blivit tydligare. 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

I samhället hjälper diskrimineringslagen oss att upptäcka dold diskriminering mot, ofta i det 

allmänna språkbruket, osynliga grupper. Vi upplever att även språket i kyrkohandboken gjort 

väldigt lite för att omnämna och synliggöra ovan nämnda grupper, som funktionshindrade, 

hbtq-personer eller socialt utsatta. snarare kan språket och innehållet i kyrkohandboken 

upplevas som främst riktat till kärnfamiljer i vit medelklass. 
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78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Kunde varit bättre, se fråga 77 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Vi anser det viktigt att kunna på ett naturligt sätt aktualisera och lyfta fram dopet. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska, tyska, spanska, arabiska och Farsi 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 
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84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 
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90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 



20 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Ja 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 
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109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 
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130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 



25 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

varför finns namnfrågan med i dopordningen? I konfirmationsgudstjänsten vill vi ha möjlighet 

att ställa en fråga  efter trosbekännelsen.  Vi upplever att mycket av det gemensamma ansvar 

och betoningen på församlingen har tagits bort, vilket inte är bra. Språket idealiserar 

individualismen.  

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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2: S:t Staffans församling (registrerat: 2016-04-27 08:07:17) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Henric Nilson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Vi har inget emot de föreslagna inledningsorden annat än att vi möjligen tycker att ett antal av 

dem inte är tillräckligt bra för att ta plats i den nya kyrkohandboken. De tål inte att upprepas 

vecka efter vecka. Vi ser däremot ett värde i att formulera inledningsord lokalt med hänsyn 

till lokala förutsättningar. 
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6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 
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10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 
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16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Vi har fortsatt att ha förlåtelsemomentet i gudstjänstens inledning, i samlingen.   Klåfingrigt 

att ta bort ?jag ber dig? ur bönen Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till och 

utplånar världens alla synder?? (s 49). Det är pastoralt oklokt att göra ändringar i böner som 

en hel del människor kan utantill och ber utan stöd av agenda.  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 
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19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Vi har i handboksförslaget fler musikaliska alternativ än vi frågat efter. A-serien funkar. De 
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andra serierna skulle, med hänsyn till vårt måttliga intresse för dem, kunna finnas utanför 

handboken, i en plocklåda/materialbank som man kan använda i huvudgudstjänster utan 

särskilt tillstånd och som även skulle kunna förstärkas med det kyrkomusikaliska material 

som skrivs allteftersom. 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Ganska bra 

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Undantagen är få men är välkomna!   Om kyrkohandboken vill kvalitetssäkra begreppet 

högmässa, bör denna ordning vara tämligen fast. Den bör t ex ha tre textläsningar. Vill man 

inte fira den sortens gudstjänst, kan man göra det ? men utan att använda beteckningen 

?högmässa?.  För övrigt: Vi reagerar över alternativet ?Så lyder Bibelns ord? (s 61) med 

frågan: ?Riktar man sig till mindre vetande??. Alternativen ?Så lyder Herrens ord? och ?Så 

lyder Guds ord? är bättre. Vi föredrar det första men ser att det andra alternativet har sina 

förtjänster om man vill ha ett mer inklusivt språk.  

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Nej 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Vi har, när vi prövat serie C-E, inte funnit dem tillräckligt starka för att önska dem i nästa 

ordinarie kyrkohandbok. Vi har framförallt nyttjat dessa serier i veckomässor och andra 
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mässor som inte är huvudgudstjänster. Resultatet av förändringen beträffande Sursum Corda 

har varit måttlig. 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

De fungerar. Bra att de inte är för långa! 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Måttliga! 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Den nyskrivna bönen efter kommunion vid kyrkoårets slut blev inte bra. Motsvarande bön var 
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bättre i remissförslag 2012: ?Kyrkoårets slut  p/l: I honom ger du oss en framtid och ett hopp. 

Vi vakar och ber med din stora dag för ögonen och firar denna nattvard som himmelrikets 

måltid, för att en gång få göra det på nytt i ditt rike.?  

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Serie A är den serie som funkar bäst. Det är den serie som väcker störst igenkännande på våra 

huvudgudstjänster. Det är också den serie som alla församlingens präster kan använda.  För 

övrigt: Man kan ha språkliga invändningar mot påståenden som ?Utgångsprocession kan 

förekomma? (s 36). Varför skriva man inte också: ?Ingångsrecession kan förekomma i 

Samlingens inledning? (s 32). ?Procession kan förekomma? nämns när det uppenbart är en 

recession man syftar på, t ex s 128, s 178, s 193 och 195). Varför inte skriva procession när 

man går in och recession när man går ut?  

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Serie B är svår. Den har en fin folkton men är svårsjungen för en måttligt sångkunnig präst. 

Den är svår att använda i ett sammanhang med många oregelbundna gudstjänstbesökare. Vi 

anser inte att serien har den tyngden att den bör finnas med i den kommande handbokens 

ordinarie liturgiska musik. Vi föreslår att den får finnas med i en plocklåda som finns utanför 

den ordinarie handboken men som man kan plocka gudstjänstmaterial ur utan att ansöka om 

särskilt tillstånd. 
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48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Musiken är användbar i samband med våra enklare mässor. Texterna är dock inte 

övertygande. Vi anser inte att serien har det värdet att den är värd att ta plats i kommande 

kyrkohandbok. Det är inte rimligt att serien kanoniseras genom att den blir en del av nästa 

kyrkohandbok. Vi föreslår att den hamnar i en plocklåda. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Vi har använt serien sedan handboksförslag 2012 och den har funkat i veckomässor men 

passar inte lika bra i våra huvudgudstjänster. Serien är trivsam men inte tillräckligt bra för att 

ta plats i kommande kyrkohandbok. Det är inte rimligt att den skall bli normerande genom att 

få en plats i kommande kyrkohandbok. Vi tänker oss att den platsar bättre i en 

materialsamling som man kan använda utan särskilt tillstånd. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Serie E funkar väl i enklare gudstjänster, särskilt med ungdomar, men funkar inte så väl i 

huvudgudstjänster. Vi efterfrågar den inte som ett ordinarie alternativ i kommande 

kyrkohandbok men ser gärna att den finns med i en liturgisk plocklåda. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Det är välkommet att det finns förslag på församlingssvar i Kyrkans förbön. Vi har noterat att 

det finns förslag på musik vid textläsningar, hallelujarop och för församlingssvar i 

nattvardsbönen (?Din död förkunnar vi?). Det senare har vi ännu inte tagit oss tid att pröva. 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Serie A är den överlägset mest användbara serien i kyrkohandboksförslaget. Vi upptäcker 
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inga nämnvärda justeringar jämfört med KHB86.  Vi funderar över vilka principer som gällt 

när man ibland har valt att skriva musiken med vanliga noter och ibland med skaftlös 

notation. Vi ser ingen konsekvens.  

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Serie B är delvis så svår att sjunga att den är svåranvändbar i en gudstjänstordning som skall 

användas flera präster. Det är bara de mer sångbegåvade prästerna som t ex klarar att sjunga 

laudamus.  Vi önskar oss en kyrkohandbok som har ett hanterbart format och anser därför inte 

att den bör rymma serie B.   Vi blir särskilt förvånade över att kyrkohandboksförslaget 

rymmer en prefation för begravning i serie B. Det hade varit intressant att veta hur ofta 

kyrkohandbokkommittén tror att den kommer att användas. Vem av dem som önskar en 

begravning med mässa önskar serie B?  

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Stora delar av serie C har gått att använda såsom liturgiskt musik. Vi ställer oss ändå frågande 

till om serien skall finnas i den kommande kyrkohandboken. Vi tror oss inte vilja använda den 

som liturgisk musik i våra huvudgudstjänster. 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Vi funderar kring Kristusrop 6: D1. Det har känts lite märkligt med ett kyrie som inte är 

trefalt.   Många delar av D funkar väl i enklare mässor. Vi är dock inte särskilt intresserade av 

att använda serie D i sin helhet.  Musiken är inte tillräckligt bra för att ingå i kommande 

kyrkohandbok. Vi ser dock gärna att den finns i en materialsamling ur vilken man kan plocka 

material ur utan att begära särskilt tillstånd.  

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Delar av serie E funkar mycket väl. Vi har särskilt god erfarenhet av att bland ungdomar 

använda seriens Helig, även om vi inte saknar invändningar beträffande kristologin. Vi har 

dock ett måttligt intresse av att använda serie E i sin helhet och anser att serie E inte bör vara 

med i nästa kyrkohandbok. Det bör istället finnas med i en kompletterande materialsamling. 
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61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 
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67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Det hade varit naturligt att låta påskropet inleda allt!  Vi önskar i första hand att kommande 

kyrkohandboks omfång inte är mer omfattande än att den är hanterbar.   Vi ser förvisso gärna 

ett förslag till ordning för påsknattsmässa men detta behöver inte finnas med i 

kyrkohandboken utan kan finnas i en plocklåda/materialsamling. I denna plocklåda bör 

åtminstone julnattsmässa finnas med.  

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

För oss handlar delaktigheten om inklusivt språk, relevans och att bjuda in kyrkvärdar och 

kyrkobesökare till ett ökat medskapande. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 
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74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Handboksförslaget har uppnått större balans och ökad tydlighet på nämnda punkter, även om 

vi kan finna invändningar mot tackbönen kyrkoårets slut. Kristologin är fortfarande otydlig i 

Helig 4:E1: Du=Gud blir till bröd på vårt bord. Underbar melodi, visst, men hur tydlig bild 

ges av Jesu mänsklighet? 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Handboksförslag 2016 är språkligt starkare än Handboksförslag 2012. Vi gläder oss främst åt 

att flera av de inslag som verkat vara tillfällighetstexter nu är borta. De språkliga kvalitéerna 

på t ex inledningsorden är på en högre nivå än de var i KHF12 och harmoniserar mer andra 

delar av gudstjänstordningen. Handboksförslag 2016 uppnår dock inte den språkliga nivå som 

KHB86 har.  Vi anser att det inte är invändningsfritt att byta det performativa ?Dina synder är 

dig förlåtna? (förlåtelseord 1, 2, 4) mot ?Du är förlåten?. Det senare är förvisso enklare men 

det är inte tydligt att synderna förlåts då prästen uttalar orden.   

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Vi har noterat att texter justerats men har i vårt gudstjänstfirande inte kunnat se några 

pastorala konsekvenser av dessa ändringar. Vi har inte nåtts av några reaktioner på detta, vare 

sig positiva eller negativa. Vi kan dock reagera att handboken är lite väl försiktig i att tala om 

Gud som Herre, som ändå är ett naturligt sätt att tala om Gud för bibelns författare. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Välgörande! 
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81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

? Vi lär komma att efterfråga översättningar till engelska, tyska, franska och spanska av 

högmässoordningen, ordningen för dop, vigsel och begravning. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 
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86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 
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92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I hög grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 
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102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Ja 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 
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111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Måttlig förändring! 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

Inget! 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

ONÖDIGT SVÅRÖVERSKÅDLIG: Kyrkohandboksförslag 2016 är allt annat än en smidig 

manual. Den är ett omfattande verk med mängder av alternativ och instruktioner. Det är 

onödigt svåröverskådlig. Det hade varit enklare om man hade t ex hade presenterat de 

fakultativa momenten grafiskt, såsom KHB86 gör med indrag av den text man kan välja bort 

om man så önskar.  FÄRRE INSTRUKTIONER. Det räcker att tala om vad som gäller för att 

en gudstjänst skall räknas som huvudgudstjänst. De gånger som man firar en gudstjänst som 

inte är huvudgudstjänst har man möjlighet att använda sig av materialet som en serie förslag 

av vilka man utformar en passande helhet.  TYDLIGGÖRANDE KRING VILKA 

GUDSTJÄNSTER SOM HANDBOKEN GÄLLER: Det lär inte vara kyrkomötets ambition 

att kyrkohandboken skall styra alla församlingarnas gudstjänster, varken formerna för 

andakter med barngruppen eller konfirmanderna, gudstjänsterna på våra äldreboenden eller 

hur vi utformar sommarens musikgudstjänster. Vi anser att handboken skall styra 

församlingarnas huvudgudstjänster, ordningarna för mässa samt kyrkliga handlingar. Därmed 

skulle det vara överflödigt att skriva instruktioner om hur man kan göra de gånger man inte 
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ämnar fira någon av de gudstjänster som handboken ämnar reglera. Remissförslaget rymmer 

en ordning för Påsknattsmässa men inte för Julnattsmässa. Det är inkonsekvent. 

Remissförslaget har inte heller någon ordning för Askonsdagsmässa, Skärtorsdagsmässa, 

Emmausmässa, Minnesgudstjänst, Midnattsmässa eller Kyrkmässa. Enligt vår mening borde 

kommande kyrkohandbok rymma ordningarna för huvudgudstjänst, dvs Midnattsmässa, 

Julotta, Långfredagsgudstjänst och Påsknattsmässa. De andra ordningarna kan finnas i en 

kompletterande plocklåda, t ex samlas i en materialsamling lik Tillägg till Den svenska 

kyrkohandboken III-IV (mitt i församlingen 1993:4) och Gudstjänster under kyrkoåret.  

ONÖDIGT MÅNGA ALTERNATIV: Musikbilagan är på 174 sidor. A-serien funkar medan 

de andra alternativen haltar: Serie B är svårsjungen och inte helt lätt att använda. C-serien 

övertygar inte. Serie D är inte helt självklar på orgel. E funkar också bättre på piano än på 

orgel. Det finns i handboksförslaget många alternativa på acklamationer, t ex efter en 

bibelläsning. De som är vana vid KHB86 vet att de förväntas svara ?Gud, vi tackar dig? när 

episteltexten avslutas. Med de många alternativ som handboksförslaget rymmer behöver man 

titta i agendan för att veta vilket alternativ som skall användas. Det gör det även svårare att 

känna sig hemma i andra församlingars gudstjänster och att ett sammanbindande band 

smalnar av.  Vi ser gärna att serie B-E kan finnas med i en plocklåda, tillsammans med de 

förslag som kommer att skrivas efter kyrkomötets beslut om ny handbok. Vi välkomnar för 

övrigt principen om fritt musikval till stadfästa texter. Det är tillräckligt om KO ger möjlighet 

att använda annan musik än KHB. Samtidigt anar vi att ett alltför stort utbud av musikaliska 

alternativ minskar möjligheterna att upprätthålla eller upprätta en gemensam liturgisk 

sångskatt. Majoriteten av inledningsorden till den allmänna gudstjänsten skulle kunna hamna i 

plocklådan. Ett antal förböner skulle kunna hamna i plocklådan. I plocklådan skulle 

anvisningar kunna finnas om vilken liturgisk färg som rekommenderas vid respektive tillfälle. 

Vad är det t ex som gäller 2 Advent, hur mycket adventsfasta är det tänkt att bli?  Kommentar 

till fråga 105: Vi hade velat ha en annan fråga att säga ja eller nej till: ?Detta är den tro ni är 

döpta till. Vill ni, med Guds hjälp, leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era 

medmänniskor?. Frågan: ?Vill ni konfirmeras?? är överflödig. Vi är glada över att vi kan välja 

bort den.  

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

ONÖDIGT SVÅRÖVERSKÅDLIG OCH OMFATTANDE: Kyrkohandboksförslag 2016 är 

allt annat än en smidig manual. Den är ett omfattande verk med mängder av alternativ och 
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instruktioner. Det är onödigt svåröverskådlig. Det hade varit enklare om man hade t ex hade 

presenterat de fakultativa momenten grafiskt, såsom KHB86 gör med indrag av den text man 

kan välja bort om man så önskar. Handboken bör vara smidig att hålla i handen, inte större än 

att man kan ha den uppslagen på altaret utan att den faller ihop av sig själv och inte tjockare 

än att den ledigt kan rymmas i en portfölj. Det skulle vara välkommet om man gallrar i det 

generösa utbudet av alternativ och koncentrerar sig till det mest centrala - samtidigt som man 

ger möjlighet att plocka in annat material, t ex från en plocklåda som kan fyllas på med nytt 

material.  FÄRRE INSTRUKTIONER. Det räcker att tala om vad som gäller för att en 

gudstjänst skall räknas som huvudgudstjänst. De gånger som man firar en gudstjänst som inte 

är huvudgudstjänst har man möjlighet att använda sig av materialet som en serie förslag av 

vilka man utformar en passande helhet.   TYDLIGGÖRANDE KRING VILKA 

GUDSTJÄNSTER SOM HANDBOKEN GÄLLER: Det lär inte vara kyrkomötets ambition 

att kyrkohandboken skall styra alla församlingarnas gudstjänster, varken formerna för 

andakter med barngruppen eller konfirmanderna, gudstjänsterna på våra äldreboenden, 

helgsmålsböner eller hur vi utformar sommarens musikgudstjänster. Vi anser att handboken 

skall styra församlingarnas huvudgudstjänster, mässor samt ordningarna för mässa samt 

kyrkliga handlingar. Därmed skulle det vara överflödigt att skriva instruktioner om hur man 

kan göra de gånger man inte ämnar fira någon av de gudstjänster som handboken ämnar 

reglera. Handboken behöver därför inte alls ge utrymme för resonemang kring "Högmässa 

som inte är huvudgudstjänst". Då skall det räcka med instruktionerna kring hur man firar 

mässa.  Remissförslaget rymmer en ordning för Påsknattsmässa men inte för Julnattsmässa. 

Det är inkonsekvent. Remissförslaget har inte heller någon ordning för Askonsdagsmässa, 

Skärtorsdagsmässa, Emmausmässa, Minnesgudstjänst, Midnattsmässa eller Kyrkmässa. 

Enligt vår mening borde kommande kyrkohandbok rymma ordningarna för huvudgudstjänst, 

dvs Midnattsmässa, Julotta, Långfredagsgudstjänst och Påsknattsmässa. De andra ordningarna 

kan finnas i en kompletterande plocklåda, t ex samlas i en materialsamling lik Tillägg till Den 

svenska kyrkohandboken III-IV (mitt i församlingen 1993:4) och Gudstjänster under 

kyrkoåret.      

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

ONÖDIGT MÅNGA ALTERNATIV: Musikbilagan är på 174 sidor. A-serien funkar medan 

de andra alternativen haltar: Serie B är svårsjungen och inte helt lätt att använda. C-serien 

övertygar inte. Serie D är inte helt självklar på orgel. E funkar också bättre på piano än på 

orgel. Det finns i handboksförslaget många alternativa på acklamationer, t ex efter en 

bibelläsning. De som är vana vid KHB86 vet att de förväntas svara ?Gud, vi tackar dig? när 

episteltexten avslutas. Med de många alternativ som handboksförslaget rymmer behöver man 

titta i agendan för att veta vilket alternativ som skall användas. Det gör det även svårare att 

känna sig hemma i andra församlingars gudstjänster och att ett sammanbindande band 

smalnar av.   Vi ser gärna att serie B-E kan finnas med i en plocklåda, tillsammans med de 

förslag som kommer att skrivas efter kyrkomötets beslut om ny handbok. Vi välkomnar för 

övrigt principen om fritt musikval till stadfästa texter. Det är tillräckligt om KO ger möjlighet 

att använda annan musik än KHB. Samtidigt anar vi att ett alltför stort utbud av musikaliska 

alternativ minskar möjligheterna att upprätthålla eller upprätta en gemensam liturgisk 
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sångskatt.  Majoriteten av inledningsorden till den allmänna gudstjänsten skulle kunna hamna 

i plocklådan.  Ett antal förböner skulle kunna hamna i plocklådan.  I plocklådan skulle 

anvisningar kunna finnas om vilken liturgisk färg som rekommenderas vid respektive tillfälle. 

Vad är det t ex som gäller 2 Advent, hur mycket adventsfasta är det tänkt att bli?  
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3: Gävle pastorat (registrerat: 2016-05-02 11:25:19) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Karin Sarja 

 

Befattning 

Församlingsherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 
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En av de fyra församlingarna i pastoratet lyfter fram att de vill utforma momentet med 

symbolhandling vid vissa tillfällen, exempelvis vid ungdomsgudstjänst. 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  
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23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Generell synpunkt: Upplevs som lite för många prefationer i förslaget. 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  
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45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Positiv bedömning av de förändringar som gjorts i Gudstjänstmusik D. Bra förbättringar. I 

Kristusrop kan församlingen med fördel sjunga hela, dvs. alla partier. "Möt mig nu som den 

jag är" saknas av en församling. I Helig 3 D1, rekommendation: Låt ackompanjemanget följa 

melodins synkoper då det ökar sångbarheten. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Laudamens E1 onödigt lång med för mycket text. Svårt för församlingen att lära sig. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 
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harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Generell för hela musikförslaget: Tunna orgelsatser i hela förslaget. Musiker utan 

improvisationsintresse förlorar därför möjligheten till en stor orgelklang. Musiker med 

improvisationsintresse får grundmaterial att brodera utifrån.   Ackordanalys positivt för bred 

användbarhet. Men det kan få långsiktiga följder för orgelns betydelse i kyrkans gudstjänstliv.   

Skaftlösa noter bra i prefationerna.   Lovsägelsens inledning med både skaftlösa noter och 

noter med skaft kan bli förvirrande i församlingens agenda om den skrivs med noter.  

Generellt för hela musikdelen: Ta bort årtalen från notdelarna. Skriv alla årtal i ett efterord 

eller liknande. 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Generellt alltför svåra melodier i B. Ej använd särskilt mycket i Gävle pastorat.   

Benedicamus: Varför parentes på första takten? Att det är instrumentalt framgår av 

textavsaknad.    

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

De förändringar som gjorts i D uppfattas som positiva.   Dock svåra melodier och svåra 

prefationer. Om prefationerna: Borduntonerna förvirrar den pregnanta rytmen. Notera ut 

rytmen på borduntonerna.   Varför är det skaft på noterna i prefationerna i denna serie? 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Tonartssänkningen på Helig bra. 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Delaktighet bedömer vi inte som beroende av en kyrkohandbok. Delaktighet beror på andra 

faktorer, såsom exempelvis upplevelsen av gemenskap, av att få ansvar för uppgifter i 

gudstjänsten eller i anslutning till gudstjänsten etc. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 
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texter eskatologi? 

Vi lämnar tryggt över frågor om teologi och uttrycken för Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära till Biskopsmöte och Läronämnd. 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Bra! 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 
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82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, tigrinja, amharinja, engelska 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 
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89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

[Inget svar] 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 
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97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

[Inget svar] 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

[Inget svar] 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Dålig 

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Vi menar att förändringen generellt inte är bra eftersom den riskerar att bli alltför 

personbunden och beroende av vem som tjänstgör som kyrkoherde, och vilka som är musiker 

i församling och pastorat. Vi menar att beslut som detta ska fattas av domkapitel. 

Förändringen kan medföra att församlingens gudstjänstliv inte får den kontinuitet som är 

önskvärd. 
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127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Bedömningen i fråga 130: Ganska bra, baseras på en helhetsbedömning som inkluderar våra 

synpunkter på musiken.   Vi vill framhålla att vi ser positivt på att kyrkohandboksarbetet har 

beaktat tidigare kritik och arbetat om förslaget utifrån detta. Det revideringar som gjorts är 

bra. Det är viktigt att också denna remissomgång tas tillvara på samma sätt, dvs. att 

kyrkohandboksförslaget revideras ytterligare utifrån de synpunkter som nu inkommer från 

remissinstanserna, så att förslaget som går till kyrkomötet 2017 blir bästa möjliga. 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Om vigselgudstjänsten:  Här vill vi framföra två synpunkter: 1. I det nya förslaget står 

ingenting om huruvida prästen ska förestava löftena eller inte. Efter att ha frågat om detta fick 

vi svaret från Kyrkokansliet att det nya förslaget inte vill innehålla så många ?hur? och att det 

därför går utmärkt att förestava alla alternativen om brudparet så önskar. Men? eftersom det 

står i 1986:års handbok att prästen förestavar ett av alternativen och att ?brudgummen/bruden 

säger? i det andra, så kan man lätt uppfatta det som att det nya förslaget (där det inte står 

några instruktioner alls) innebär att prästen inte ska förestava. Vårt förslag är att man skriver 

något i stil med: Alla alternativ kan förestavas av prästen om brudparet så önskar. Brudparen 

är nervösa nog ändå?  2. I Kyrkoordningen för Svenska kyrkan anges inte utbyte av ringar 

som något konstituerande för vigsel. I kyrkohandboken och kyrkohandboksförslaget är dock 

Bön över ringarna ett fast moment. Utgör då ringarna något konstitutivt för äktenskap enligt 

kyrkohandboken? Vid flera tillfällen vid framförallt Drop-in-vigslar förättas vigslar där 

parterna inte har ringar. Som präst får man då antingen hoppa över ett fast moment, vilket inte 
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känns bra, eller formulera något helt annat i bönen än bön över ringarna. Detta menar vi måste 

lösas i kyrkohandboken på ett bra sätt som fungerar för vigslar där ringar inte förekommer. 
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4: Varbergs församling (registrerat: 2016-05-02 16:22:31) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Fredrik Ivarsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 

 



82 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Det finns stora möjligheter till lokal gestaltning. Men varför ange 17 olika alternativ när 

Inledningsordet ändå får formuleras fritt? 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 
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De olika alternativen för Bön om förlåtelse eller Överlåtelsebön erbjuder många olika 

möjligheter. Det är viktigt att tänka igenom formuleringarna ordentligt så de blir slitstarka och 

uttrycker det som de är avsedda att uttrycka. Vi har en del reflektioner om detta.  Bön om 

förlåtelse 4. Det behövs en bön om förlåtelse med ett enkelt och vardagsnära språk, som 

översätter det teologiska språket om synd och förlåtelse till folkspråket. Vi uppskattar den 

intentionen, men tyvärr har den här bönen stora brister i formuleringarna. För det första är den 

riktad till Jesus Kristus men nämner sedan ?din skapelse?, vilket snarare leder tanken till 

Fadern än till Sonen. För det andra betyder ?längtan efter upprättelse? på nutida svenska för 

det mesta inte en önskan att bli förlåten för egna brister, utan snarare en önskan att få andras 

kränkningar mot mig erkända och undanröjda.   Det är bra att det finns möjlighet att placera 

bönen om förlåtelse i förbönen. Det alternativ som då anges är Bön om förlåtelse 4, men med 

en ändring i de inledande orden så att bönen rimligen riktas till Fadern i stället för till Sonen (i 

linje med förbönen i övrigt). Detta är en förbättring, men problemet med orden om 

?upprättelse? kvarstår. Det är också ett brott mot förbönens karaktär av bön att infoga ett 

löftesord efter bönen om förlåtelse. Det vore bättre att låta Bön om förlåtelse ingå i förbönen 

på ett integrerat sätt, som till exempel i Förbön 5.  Bön om förlåtelse 5. Den här bönen ur 

Psaltaren är lite i längsta laget. Formuleringen ?Driv inte bort mig från din närhet och ta inte 

din heliga Ande från mig? kan uppfattas negativt som att detta skulle vara ett överhängande 

hot om Guds straff. Bönen om förlåtelse skulle tjäna på att kortas av med de raderna, och 

eventuellt också de följande två raderna.  Tackbön 1. Detta är en god och slitstark tackbön för 

förlåtelsen. Men vad betyder det egentligen att ?uppliva vår kärlek?? Verbet ?uppliva? 

används väl inte annars i svenskan på det sättet. Kanske kan man i stället säga ?förnya vår 

kärlek?.  Överlåtelsebön 1. Detta är en god bön, och det är alldeles riktigt att den snarare är en 

Överlåtelsebön än en Bön om förlåtelse som i HB86.  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Det är bra att det finns flera olika alternativ för både Kyrie och Laudamus, med olika uttryck 

och karaktär. Men nästan alla alternativ för Laudamus är ganska långa. Då kan det 

sammanlagt bli ganska tungt om man vill använda ett av de längre alternativen för Kyrie. Det 

borde finnas korta och kärnfulla alternativ för både Kyrie och Laudamus. 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Det kan finnas tillfällen när vi vill stärka barnens delaktighet i högmässan genom att lyfta in 

något annat moment i stället för långa textläsningar. 
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27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Det är positivt att det går att använda både formuleringen ?Upplyft era hjärtan till Gud? och 

?Öppna era hjärtan för Gud?. Den senare formuleringen är mer begriplig och mer innerlig än 

den traditionella. Tyvärr är textunderläggningen av ?Öppna?? inte helt lyckad i 

Gudstjänstmusik A.  Det är bra att prefationerna har god variation över kyrkoåret i de olika 

musikserierna, och att det även finns en prefation för Mariadagar. Prefationen för pingst 

saknar flera av Andens egenskaper och uppgifter, som att trösta och leda och bevara och 

stärka vår tro. Samtidigt är mening två och tre i stort sett parallella i betydelsen. Kanske finns 

det möjlighet att vässa formuleringarna på den punkten.  

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Många av Nattvardsbönerna är välformulerade och förbättrade i jämförelse med tidigare 

versioner. Några saker kan bli ännu bättre.  Nattvardsbön 9. Det skulle kunna finnas fler 

alternativ för infogad förbön i Nattvardsbönen. Till exempel skulle ett par av alternativen för 

Förbön vara lämpliga.  Nattvardsbön 10. ?Vi prisar dig för allt vad du gör och vill? är en 

ganska platt formulering.   Nattvardsbön 11. Vad innebär det att Gud ?gör oss delaktiga? av 

sin kärlek i Jesus Kristus?   Alla Nattvardsböner innehåller församlingssvaret ?Din död 

förkunnar vi??. I Varbergs församling och i många andra församlingar är det vedertaget att 

prästen mellan instiftelseordet och församlings-svaret säger ?Detta är trons mysterium?. 

Eftersom de orden är så vedertagna borde de stå med i handboken, åtminstone som 

fakultativa.   

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Ingen kommentar. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Det finns god bredd i de olika alternativen för Bön efter kommunion. Men en del ytterligare 

motiv som hör ihop med kyrkoårets olika tider skulle kunna lyftas in.  Advent. Vi saknar 

motiven Guds rike och Kristus som vår kung.  Fastan. Vi saknar motiv som bön, bot och 

efterföljelse. Hänvisning till uppståndelsen kan vänta till påsktiden.  Trefaldighetstiden 1. Vi 

saknar formuleringen om ?att vara jordens salt och världen ljus?.  Vid kyrkoårets slut. Det är 

fint att lyfta fram att Gud vakar över oss, men vår egen vaksamhet borde också rymmas i 

bönen. Formuleringen om att Gud ?stannar till dess evighetens sol stiger över tidens horisont? 

är välment men tungfotad.  

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Se fråga 56. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Se fråga 57. 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Se fråga 58. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Se fråga 59. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Se fråga 60. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Ingen kommentar. 
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56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

? Bra med ackordanalys ? Text och musik är genomgående kompatibla  Missa de angelis. Ett 

bra tillskott till lovsångerna.  Lovsägelsens inledning 2: A2. Textunderläggningen på 

?Öppna?, ?Vi öppnar? och ?tack till Gud? känns onaturlig och svårsjungen.  

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

? Homogent tonspråk ? För mycket växelsång när både Kyrie och Gloria är växelsjungna. ? 

Bra med ackordanalys  Kristusrop 3. Vacker och lite svår melodi som kräver god försångare.  

Lovsång 6. Bra! Men förkorta den med 4 takter och lägg till ett Amen.  Lovsägelsens 

inledning. ?Öppna era hjärtan? fungerar bra. Men ?Vi upplyfter våra hjärtan? har inget bra 

flyt.  Prefationens fortsättning i Pingstserien. Mycket text, inte snyggt med 16-delarna.  Helig. 

Sångvänlig.  O Guds lamm. Fin! Bra textunderläggning.  Lovprisning. Bra men lite ?hoppig? 

och svår inledning.  Amen efter Välsignelsen. Överarbetat, hänger inte ihop med 

lovprisningen musikaliskt. Gör om Amen till 6/8-takt i stället. För mycket schlager över 

slutackorden. Ligg kvar på tonen F de två sista takterna.  

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

? Bra med ackordanalys ? Lite spretig rent genremässigt.  Kristusrop 4. Vackert men 

söndersjunget?  Kristusrop 5. Pedagogiskt med call and response.  Lovsången 7. Fin melodi. 

Men dålig stämföring ? parallella kvarter i verserna blir inte snyggt. Förslag på ackordföljd i 

verser: D, G, Fiss-moll, B-moll, E-moll, A. Till den latinska texten i Gloria-delen borde det 

skrivas ut svensk översättning någonstans.  Prefationen. Prefationen i HBF12 hängde bättre 

ihop med lovsången musikaliskt sett.   Helig 2. Bra.  O Guds lamm. Hellre D-moll om 

församlingen ska sjunga med. Det var bättre ackord i HBF12.  Lovprisningen. Alltför lik 

Helig.  

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

? Bra med ackordanalys ? Ej slitstark musik  Kyrie. För hög tonart. Bra text.  Lovsång  8. 

Låter som Sabina Nilssons Mässa i andra toner (Benedicamusdelen). Bra med förkortad 

version.  Prefation. Funkar inte, tappar ?svänget?.  Helig. Funkar.  O Guds lamm. Bra med 

textändring jämfört med HBF12.  
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60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

? Bra med ackordanalys ? För stora likheter i fråga/svar-melodierna ? Lite banalt rent 

musikaliskt sett  Kyrie. Enkelt att sjunga med när det är call and response.  Lovsången. Glad 

men ej slitstark. Bättre som körsång än som lovsång.  Lovsägelsen. Bra tonart. Men kanske 

svårt med synkoper.  Helig. Uttjatad. Den finns redan i psalmboken, räcker inte det?  O Guds 

lamm. Funkar.  Lovprisning. OK.  

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 
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65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Ordningen för Påsknattsmässa rymmer många olika alternativ. Men karaktären av vaka i 

väntan på uppståndelsen finns inte riktigt med. I Varbergs församling brukar vi ha flera 

bibelläsningar ur Gamla testamentet som pekar fram mot påsken, inte bara en läsning, innan 

påskljuset tänds. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 



98 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Delaktighet kan innebära många olika saker: Att de som vill får vara med och utforma, 

förbereda och medverka i gudstjänsten. Att orden och sångerna är både enkla och poetiska, 

vackra och slitstarka. Att alla människors längtan och erfarenheter ryms i gudstjänstens 

formuleringar och gestaltning. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Trinitarisk teologi, soteriologi, kristologi och eskatologi har blivit tydligare i HBF16.   Någon 

gång blir det rörigt när böner bryter mot den liturgiska huvudordningen att vi ber till Fadern 

genom Sonen i Anden, till exempel i Bön om förlåtelse 4.   Den trinitariska inledningsformeln 

?I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn? bör lyda just så, inte ?I Guds: Faderns 

och Sonens och den heliga Andens namn?.  Läst med felaktig pausering får man lätt intrycket 

att det är Fadern som är Gud, inte Sonen och Anden. Den alternativa formuleringen ?I Guds, 

den treeniges, namn? håller ihop treenighetsläran på enklast möjliga vis.   

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Det ställs höga krav på språket i en kyrkohandbok. Det ska vara både enkelt och fullödigt, 

nutida och hållbart, poetiskt och precist. Ofta fungerar detta tillfredsställande i HBF16.   Men 

en del formuleringar är inte så lyckade. Några exempel nämns på andra ställen i vårt 

remissvar. Ytterligare ett par exempel från dopordningen är dels ordet ?brustenhet? i 

Befrielsebönen, ett modeord som troligen inte kommer att vara hållbart, dels det tautologiska 

Inledningsordet ?I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med 

honom.?  Det behövs ytterligare en stilistisk översyn av HBF16 för att se till att vi slipper 

sådana här formuleringar.  

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 
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79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Bredden i ord och bilder för Gud är betydligt större i HBF16 än i HB86, och det är bra. 

Inklusivt språkbruk bör inte handla om att rensa bort vissa Gudsbilder, utan om att använda 

bredden av bilder från Bibeln och traditionen.  Det är nog ofrånkomligt att manliga bilder för 

Gud ändå är ganska dominerande. Därför är det viktigt att Guds kärlek och omsorg och närhet 

lyfts fram i bönerna, inte bara de stereotypt patriarkala attributen makt och auktoritet.   Det är 

också viktigt att språket synliggör att vi människor är både kvinnor, män och barn, som i 

Nattvardsbön 7.  Gudstjänstens viktigaste pronomen för Gud är ?du?. Jesus ska naturligtvis 

benämnas ?han?, och den heliga Anden är ?den?. Men vilket pronomen ska vi använda när vi 

talar om Gud, den treenige, som övergår vårt förstånd och alla våra språkliga begränsningar? 

Vi anser att ordet ?han? ska undvikas för den treenige, eftersom det ger intrycket att Guds 

?naturliga kön? trots allt är manligt. Särskilt gäller detta högmässans obligatoriska texter, som 

till exempel Gloria.  

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Ingen kommentar. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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Det behöver finnas möjlighet att fira dop, vigsel och begravning på andra språk än svenska. 

Framför allt behöver dessa ordningar översättas till engelska. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 
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89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Ganska bra 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I ganska hög grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

[Inget svar] 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 



103 

 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I ganska hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

En enklare procedur för att besluta om annan gudstjänstmusik uppmuntrar kreativiteten att 

skapa ny liturgisk musik. 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår  
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128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

Detta får troligen ingen betydelse alls i Varbergs församling. 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

Ingen kommentar. 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



108 

 

 

5: Eskilstuna församling (registrerat: 2016-05-04 14:41:20) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Johan Hedlund 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja texterna kan ge gestalt till gudstjänsten. Vi har även möjlighet att skapa egna 

inledningsord. 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 
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16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Temamässa, musik, låt sång...symbolhandling 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

i stupar i vissa lovsånger som är omgjorda från 2012, några är för långa Lovsång serie E. Vi 

saknar kyrkoårets tydliga indelning från 1986. Vi saknar lovsånger från handbok 1986, men 

ser att möjlighet finns att plocka från Svenska psalmboken.  
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22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Vi ser att det är bra att vi kan plocka bort bibelläsningar, ersätta trosbekännelse med en psalm 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Det är lite rörigt 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Många är bra.  VI saknar möjligheter till fler växellästa nattvardsböner för att skapa 

delaktighet.  

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Bra med alternativ. 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 
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44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lite urvattnad, saknar kyrkoårsserier, variationen utifrån 1986 års handbok. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

BRa i fastan, finns en god folkmusikanknytning. 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Trallvänlig, bra i mindre sammanhang. Men knepiga prefationer.  

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Bra i vissa sammanhang, med barn, gospel etc.  

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lovsången för lång, Helig lite sliten. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Stimulerande. Vi saknar flera förbönssvar i ett musikaliskt perspektiv. 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 
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kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Saknar godbitar från 1986, somligt borttaget som vi saknar.  slarviga ackordanalys som i 

många fall inte behövs. 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Låga tonarter för män. Lovsång 6 är lite för lång och komplicerad. Är en pärla och bra, men 

slutet är för komplicerat och förändrar helheten. Går lovsägelse och prefationer att få i flera 

tonarter?? Män och kvinnor har olika omfång, det skulle underlätta för att alla präster får 

sjunga i det omfånget de är skapta till. 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Lovsången svår. NOtationen är komplicerad för präster.  

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Melodiöst , onödigt att korta lovsången, vi snubblar i rytmen. Ska den finnas kvar så ta 

tillbaka den förra versionen. 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Vad gör den i vår handbok? Varför måste vi plocka in en form vi använt i flera år. Måste den 

finnas i vår bekännelseskrift? Den är konstigt ihopplockad.  

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 
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67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Ja 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 



124 

 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Det är viktigt att prata och betona vårt uppdrag utifrån dopet som grund.  BRa tillfälle för 

undervisning. Kyrkan blir tydligare i sin form.  

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska, arabiska, farsi, persiska 
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83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

[Inget svar] 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 
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98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

[Inget svar] 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

[Inget svar] 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår  

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  
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108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår  
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 
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129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

Vi skulle se möjligheten att det i hanboken finns platser för körsång/musik, att det tydliggörs.  

Flera tonartsvarianter i gudstjänstmusiken.  Välsignelsens andra variant är fel rent 

grammatiskt.  I momentet Sändning behöver psalmen vara flyttbar. Har vi inte lovprisning vill 

vi inleda sändningen med välsignelse och därefter psalm. Som det är skrivet måste en psalm 

eller lovprisning/benedicamus finnas.  Synd att inte fler tonsättare är inkluderade i detta 

arbete. Det finns mycket ute i församlingarna som inte har fått plats och utrymme. VI önskar 

en plocklåda, musik och böner som är användbara. Variationen är viktig. Det behöver också 

finnas en igenkänningsgrad i Svenska kyrkans ordning.   

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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6: Rättviks pastorat (registrerat: 2016-05-05 14:36:18) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Monica Jones 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Möjligheten till lokal gestaltning av inledningsorden uttrycks framför allt genom att prästen 

kan formulera sig i egna ord. Vi uppskattar att handboken ger den friheten. Fasta 

formuleringar kan lätt upplevas uppstyltade och onaturliga. 
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6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 
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10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 
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16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Vi upplever att många kyrkoovana människor har en bild av kyrkans människosyn som mörk 

och syndafokuserad. En misstanke om orsaken är att när man väl går på gudstjänst så möts 

man omgående av tal om synd i förlåtelsemomentet.  Vi tror inte att lösningen är att flytta 

detta moment till förbönen. Det skulle riskera att predikan lockas att utmynna i lag istället för 

i evangelium.  Vad vi önskar är att handboken erbjuder fler alternativ i Bön om förlåtelse där 

syndaterminologin är nedtonad. Bön om förlåtelse 4 i förslaget är ett gott exempel på detta. 

Bön # 7 i 2012 ett annat och det borde få komma tillbaka. Dessutom önskar vi att 

Överlåtelsebön 1 också ska kunna användas som Bön om förlåtelse, precis som i 1986 års 

handbok. Vi ser gärna författandet av ytterligare alternativ.  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 
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21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

.  Bra med fler alternativ att välja mellan.  När det gäller Lovsången efterlyser vi dock fler 

musikalternativ till den direktöversatta originaltexten. Liturgihistoriskt är Gloria-momentet en 

sång med fast text men varierande melodier. I 1986 års handbok följer Gloria-alternativen 1-5 

detta ideal. Vi hade hoppats på fler melodialternativ i denna anda, gärna med spridning på 

olika musikgenrer. Inte minst av ekumeniska skäl är angeläget att värna originaltexterna.  

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Vid huvudgudstjänster har vi bara små behov av att använda färre bibelläsningar eller av att 

låta trosbekännelsen utgå eller ersättas av trinitarisk psalm. Vid däremot veckomässa är 

behoven stora att ha färre textläsningar och uteslutande av trosbekännelse. 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Det viktiga är att det finns prefationstexter som varierar efter kyrkoåret. Förslaget tillgodoser 

detta. Att det sedan finns melodialternativ att tillgå som ansluter till andra melodiserier än A 

är bara positivt. 
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33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 
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35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Många av nattvardsbönerna är dåligt formulerade. Detta är en allvarlig brist i 

handboksförslaget! Den ekumeniska samsynen har nått långt när det gäller vilka moment som 

bör ingå i nattvardsbönen. I Kyrkornas världsråds konvergensdokument ?Dop, nattvard, 

ämbete? från 1982, ett av de tyngsta ekumeniska dokumenten genom tiderna, skrivs att 

kyrkorna bör pröva sina liturgier utifrån att följande inslag är historiskt hävdvunna:  ? 

tacksägelse till Fadern för skapelsens under, för frälsning och helgelse (med rötter i den 

judiska berakah-traditionen) ? Kristi instiftelseord enligt nytestamentlig tradition ? anamnesis 

eller åminnelse av de stora frälsningsgärningar, lidande, död, uppståndelse, himmelsfärd och 

pingst, som skapat kyrkan ? nedkallande av den helige Ande (epiklesis) över församlingen 

och elementen bröd och vin (antingen före instiftelseorden eller efter åminnelsen eller 

bådadera, eller också någon annan form för hänvisning till Den helige Ande som på tillbörligt 

sätt uttrycker nattvardens epikles-karaktär) ? överantvardande av de troende till Gud ? 

hänvisning till de heligas gemenskap ? bön om Herrens återkomst och Gudsrikets slutliga 

framträdande ? hela församlingens Amen  Vi anser att handbokens nattvardsböner bör 

bearbetas i ljuset av detta. Det är anmärkningsvärt att inte mer hänsyn tagits till ekumenisk 

konsensus. Exempelvis saknas epikles och/eller anamnes i flera av bönerna, vilket är 

olyckligt. En avslutande doxologi saknar vi i några av bönerna. För att en nattvardsbön ska 

vara användbar behöver den innehålla dessa olika aspekter. I många fall kan handbokens 

böner utbytas mot egna lokalt formulerade varianter. Men inte nattvardsbönerna, beroende på 

att de har en central roll i sakramentsförvaltningen. De representerar på ett särskilt sätt 

kyrkans tro, bekännelse och lära. Därför är det så viktigt att de håller hög klass, både vad 

gäller teologiskt innehåll och i att språkdräkten förmår uttrycka det heliga.  

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Vi avstår att kommentera. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Det är bra att samtliga alternativ tydligt refererar till kommunionen i uttryckandet av 

tacksamhet, något som inte var fallet i samtliga alternativ i 1986 års handbok. 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Vi är måna om att bevara kyrkans klassiska tradition för liturgisk musik, baserad i den 

gregorianska traditionen. Gudstjänstmusik A gör detta på ett bra sätt. Bearbetningen av 
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prefationerna är bra, med tillförandet av fler alternativ samt borttagandet av skaften på 

noterna. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Vi upplever att Gudstjänstmusik B är god men svåranvänd. Den kräver kör och tränad 

församling. 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Delar av Gudstjänstmusik C kommer vi absolut att använda, exempelvis Kristusrop 4 C1 och 

O Guds lamm 3 C1. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Gudstjänstmusik D kräver piano och passar i det mindre kyrkorummet. Långa efterklanger 

ställer däremot till det. Musiken lätt att öva in för kör och församling. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Gudstjänstmusik E kommer vi att använda ibland. Det nya Kyriet är bra. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

?Helig, helig, helig ??-sången som alternativ i gudstjänstens inledning bör utgå ur 

kyrkohandboken. Detta är en liturgihistorisk oegentlig placering av måltidens Sanctus. 

Momentet introducerades i 1811 års handbok pga att nattvard firades alltmer sällan och folket 

ville gärna fortsätta höra Sanctus sjungas. Idag har mässfirandet återupprättats och 

Sanctussången hör hemma i måltidsdelen, inte i inledningen. Varför har förbön 700:3 utgått ur 

handboken när den finns kvar i psalmboken? Psalm 681 har nått spridning som 
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församlingssvar i förbönen. Texten ?hör min bön? är dock olycklig. Förbönen är 

församlingens gemensamma och det naturliga uttrycket i detta sammanhang är därför ?hör vår 

bön?. Vi föreslår att denna tas in i handboken som ett alternativ bland församlingssvaren, men 

med textmässig revidering enligt ovan. I övrigt uttrycker vi vår uppskattning över att 

melodiförslag finns i handboken för gudstjänstens responsoriala inslag i anslutning till böner 

och textläsningar.  

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Se våra svar på frågorna 45-53 ovan. 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Se våra svar på frågorna 45-53 ovan. 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Se våra svar på frågorna 45-53 ovan. 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Se våra svar på frågorna 45-53 ovan. 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Se våra svar på frågorna 45-53 ovan. 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 
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67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I anvisningarna till påsknattsmässans doppåminnelse bör tillfogas att församlingen kan ges 

möjlighet att doppa ett finger i vattnet och korsteckna sig. Vi tror att riter är något människan 

efterfrågar och behöver. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

I anvisningarna till påsknattsmässans doppåminnelse bör tillfogas att församlingen kan ges 

möjlighet att doppa ett finger i vattnet och korsteckna sig. Vi tror att riter är något människan 

efterfrågar och behöver. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 
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Vi anser att handboksförslagets teologi i stort sett väl uttrycker Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära. 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Med undantag för språkbruket i bönerna om förlåtelse (se vårt svar på fråga 16) anser vi att 

handboksförslaget lyckas tämligen väl att uttrycka hävdvunnen liturgi och teologi i en modern 

samtida språkdräkt. Men det är angeläget att språket i sin strävan efter enkelhet inte förlorar 

sin helighet. Gudstjänstens väsen är människans möte med det heliga och transcendenta, med 

Gud. 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Den i och för sig vällovliga ambitionen att skapa ett inklusivt språkbruk ledde till en rädsla för 

maskulina uttryck som Fader, Son eller Herre. Men dessa ord har en starkt hävdvunnen 

ställning i den kristna teologin och kan därför inte avvaras. Vi uppskattar att de inte 

utmönstrats ur gudstjänsten. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Eftersom vi är en kyrka som praktiserar barndop så är det mycket bra om vi ibland har rituella 

moment som för den vuxne uttrycker doppåminnelse. Detta bidrar till att skapa medvetande 

som dopet som en livslång resurs för kyrkomedlemmen. Det är en fördel om doppåminnelsen 

inte bara formuleras i ord utan även kan ges rituellt uttryck, exempelvis genom samling runt 

dopfunten och möjligheten att doppa ett finger i vattnet och korsteckna sig. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Genom den nya invandringsvågen har vi och många andra pastorat, inte minst på 

landsbygden, fått gudstjänstdeltagare vars språk är arabiska eller farsi. Översättningar till 

dessa språk skulle vara mycket användbara för oss. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 
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86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 
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93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

[Inget svar] 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

[Inget svar] 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

[Inget svar] 
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103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

[Inget svar] 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 
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113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Vi välkomnar den förenklade beslutsordningen för användning av nykomponerad liturgisk 

musik. Vi hoppas och tror att detta på sikt kommer att bidra till rikare möjligheter för 

musikalisk utgestaltning av våra gudstjänster. 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

Konstig fråga. Förändringen i 14 § är rent terminologisk och ändrar inget i sak. Om det 

efterfrågas hur ofta det hos oss förekommer att någon annan än en präst leder söndagarnas 

gudstjänster så är svaret att det sker ytterst sällsynt.  

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

Vi tolkar det som att den enda sakförändring som sker i kyrkoordningstexten är 18 kap. 6 §, 

om den förenklade beslutsordningen för kyrkomusiken. I övrigt är ändringarna terminologiska 

och vi har inget att invända mot dessa. 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi skulle gärna i handboken se en Gudstjänstmusik F, baserad på folkmusik. Kyrie, Gloria, 

Sanctus och Agnus Dei är av hävd sånger med fast text men med under kyrkoåret varierande 

melodier. Vi hade hoppats på fler alternativ i de nyskrivna musikserierna som varit 

tonsättningar av originaltexterna (översatta till svenska givetvis). Istället är många av 

nytillskotten parafraser. Både liturgihistoriska och ekumeniska skäl talar för att i just dessa 

sånger är originaltexter att föredra framför parafraser. Vi saknar rubriken ?Beredelsen? från 
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1986 års handbok. Begreppet underlättar förståelsen av det liturgiska skeendet. Inledningsord, 

Bön om förlåtelse, Förlåtelseord och Tackbön ger ett uppsplittrat intryck när de till synes 

framträder som enskilda moment i handboksförslaget. Gör ståendet (*) vid välsignelsen 

fakultativt. Vid Sändning utan Benedicamus sitter ofta församlingen. Att då uppmanas att resa 

sig för välsignelsen upplevs som tillkonstlat och skapar osäkerhet för ovana kyrkobesökare. 

Att sittande motta välsignelsen är en lika fin upplevelse som att stå. Vi saknar julottans förbön 

från 1986 års handbok. I långfredagsgudstjänsten rubriceras textläsningarna som 1?a, 2?a och 

3?e. Vid alla andra tillfällen kallas de Gammaltestamentlig, Epistel- och Evangelieläsning. 

Den avvikande terminologin på långfredagen antyder att något är annorlunda den dagen. Men 

det är det inte. Evangelieboken ger oss den vanliga uppsättningen texter. Därför bör 

långfredagsgudstjänsten i handboken benämna texterna på vanligt sätt för att inte skapa 

förvirring. Körsatsen Improperierna saknar vi i långfredagens gudstjänst. Den kan ges en 

översättning som inte är tolkningsbar i antisemitisk riktning. Vi avslutar med vår allvarligaste 

kritik av handboksförslaget, den alltför omfattande fakultativiteten. För att nedbringa antalet 

gudstjänsttyper har dessa reducerats till Högmässa, Mässa och Gudstjänst. 

Familjegudstjänster och Veckomässor kan sedan skapas genom att vissa moment tas bort. 

Detta är bra. Men det får en icke avsedd bieffekt. När ett stort antal moment är fakultativa i 

Mässa/Gudstjänst, även som huvudgudstjänst, skapas en situation där söndagarnas 

gudstjänster kommer att se mycket olika ut i olika församlingar. Vi riskerar dels att det 

historiska liturgiska arvet i vår kyrka snabbt förskingras, dels att igenkänningen försvinner när 

kyrkomedlemmen besöker gudstjänster i olika delar av vårt land. Vår kyrkas 

gudstjänsttradition utarmas i rask takt. Redan idag, efter några få år av handboksprövning, har 

Högmässa blivit en sällsynthet i majoriteten av landets församlingar och ersatts av en disparat 

flora av förkortade gudstjänstvarianter. Det börjar bli tveksamt om vi kan tala om ett 

gemensamt gudstjänstliv i Svenska kyrkan längre. Hur lösa detta dilemma? Vi menar att man 

kan behålla de föreslagna tre typerna av gudstjänster. Men för att separera 

huvudgudstjänsternas behov från veckomässornas bör fakultativiteten minska vid 

huvudgudstjänst. För att tillgodose familjegudstjänsternas och familjemässornas behov kan 

man tillfoga handboken direktiv som anger vad som trots allt kan vara fakultativt även vid 

huvudgudstjänst, vid specificerade undantagstillfällen.  

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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7: Tibro pastorat (registrerat: 2016-05-10 13:58:01) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pia Svantesson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Majoriteten av präster hos oss använder egna inledningsord utifrån tillfälle och dag, ibland är 

de undervisande, men ofta bara en inledning. Det är för att inledningsorden i handboken till 

sin natur måste vara allmänna och då kan de kännas för allmänna och därmed intetsägande. 

Vid den mässa då söndagskolan är med har vi konsekvent använt inledningsord 3 och läst det 

tillsammans i församlingen ? men då har vi ofta först haft en egen utformad inledning innan vi 

läst det. Om man väljer att ha samma fasta inledningsord under en längre tid är det på ett sätt 
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ett igenkännande och på ett sätt lätt att det blir statiskt och man säger det utan att man menar 

det. Det är en avvägning mellan igenkänning och utnötning. Men samtidigt uppskattar vi att 

det finns fasta inledningsord att tillgå, vi uppskattar att det är en stor bredd på innehåll och ton 

och det finns inget vi vill ta bort. Det är bra att man kan använda det som präst och det är bra 

att man kan läsa dem tillsammans i församlingen ? det ökar delaktighet och lokal förankring.  

Synpunkter på texterna: Nr 1 tycker vi är mycket snyggt gjort ? bra att rikta till ett du för att få 

bort ?han?, bibelanknytning och fint flyt i texten. Nr 4 vi förstår syftet, att få ett inklusivt 

språk genom att ta bort han och ersätta det med Gud ? men bönen tappar språkligt sitt flyt och 

blir stolpigt och sex ?Gud? på nio rader blir några för mycket.  Vi funderar på om man inte 

skulle vinna på att göra som i inledningsord 1 att rikta bönen till ett du, för att komma ifrån 

detta: Nu är Guds tid. Här i ditt hus, sluter du in oss i värme och ljus? Inledningsord 6 tycker 

vi är lite flummigt, men det kan finnas ett behov på hela skalan att ha med det. Nr 7 och 8 har 

båda samma problem: genom att vilja sluta in allt känner man aldrig att det passar. Vi förstår 

vad man vill åt men tycker inte det fungerar. På påsken vill man inte tala om jul, i naturen vill 

man inte tala om staden? Nr 12 varför ta bort det inledande ?vår?? Får vi inte tala om att vår 

Gud är god? Ska det vara allas Gud? Nr 14 är väldigt kort och vi vet inte när vi skulle 

använda det.  

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 
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13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Av tradition använder vi bön om förlåtelse, förlåtelseord och tackbön i de flesta av våra 

gudstjänster. Ibland på enklare kvällsgudstjänster, unna dig lite ro och liknande har vi 

överlåtelsebön. Alternativen spänner från traditionellt, till mer vanligt språk, till barntillvänt 

och det uppskattar vi. Vi tänker att alternativen behövs, i viss grad hos oss och i hög grad i 

kyrkan i stort. Det finns ord som passar in för de flesta sorters gudstjänster, om en lekman 

skulle leda, familjegudstjänster osv. Vi har en gammal kyrktrogen traditionell grupp 

kyrkobesökare och de uppskattar verkligen en högmässa i traditionell anda och vi ha de som 

gärna vill enklare mer tillvänt språk, vi har ungdomar och familjegudstjänster där det finns 

goda alternativ. Vi reflekterar över möjligheten att fira mässa utan förlåtelsemoment eller med 

bön och löftesord. Ibland är det bra, som vid familjemässor eller en mässa med väldigt många 

olika delar då det kan underlätta att lägga in bön och löftesord i förbönen. Men vi är samtidigt 

rädda för att om möjligheten finns att inte ha det, så kan det urholkas och bli ovanligt. 

Människor är rädda för det här momentet, man känner sig skuldtyngd och ifrågasatt, men 

syftet är ju precis det motsatta ? att få bli fri ? och det är grundläggande i vår tro. Så vi tycker 

att man ska tänka ett varv till om det.  Synpunkter på enskilda texter:  Bön om förlåtelse: nr 2 

blivit mycket bättre och tydligare, jag är delaktig i världens synd men bekänner den synd jag 

själv bär ansvar för, nr 3 och 6 bra med alternativ där man tyst tillsammans ber ? det är en 

gemensam tystnad där något händer. Bra i nr 6 att prästen bryter tystnaden. Nr 4 blivit bra, 

tydlig. Nr 7 också blivit mycket bättre och tilltalar ungdomarna. Nr 8 kommer vi inte att 

använda i gudstjänst, men vi vill ha kvar den för egen reflektion eller i ett mindre 

sammanhang som ett samtal.  Förlåtelseord: nr 1, orden ?Du är förlåten? är väldigt bra. Det är 

kort, koncist och tydligt. Nr 2 och 4 kommer vi inte att använda så ofta men bra som 
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alternativ, nr 3 sällan men vi vill ha kvar det.  Löftesord: nr 1 säger ingenting om förlåtelse, 

bara om upprättelse, det saknar vi. Tackbön: nr 3 säger heller ingenting om förlåtelsen, det är 

en brist.  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Det är bra att Kristusrop och lovsång har fått nya uttryck både vad gäller text och musik. Vi 

uppskattar variationsmöjligheterna och den stora spännvidden. Vi vill ha kvar alla alternativ. 

Däremot behövs kontinuitet i vilka alternativ som används och vi vet inte vilka av de nya vi 

kommer att använda mer regelbundet och vilka vi kommer att använda vid särskilda tillfällen, 
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men vi menar att alla förslagen är mycket användbara med undantag för lovsång 7 i 

gudstjänstmusik C. Mer om det när vi kommenterar musiken. 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Dagens bön: Vi tycker att som grundregel är det bra att ha dagens bön i huvudgudstjänsterna, 

men ibland, som vid familjegudstjänster är språket i bönerna svårt och texten för högtidlig för 

sitt sammanhang. I de fallen skulle vi önska att vi fick formulera en fri bön på dagens tema 

som dagens bön. Färre bibelläsningar i högmässa: för det mesta är det en onödig valmöjlighet, 

eftersom man då kan fira mässa som huvudgudstjänst istället och där kan man välja att bara 

ha evangeliet.  Om bibelläsningar i huvudgudstjänst: Vi tycker som regel att det är bra att det 

är evangelietexten som alltid ska läsas i en huvudgudstjänst, men ibland när det är 

familjegudstjänster skulle vi önska att man fick välja andra av söndagens texter eller att man 

fick läsa delar av evangeliet eller att man fick läsa det ur Barnens bibel eller dramatisera det 

istället. Det finns texter som är väldigt svåra att göra något av i det sammanhanget och det är 

inte pedagogiskt att läsa en lång text som man sedan inte kan förklara. Man tappar barnens 

koncentration och man ger vidare en känsla av obegriplighet. Trosbekännelsen: Vi tycker det 

är viktigt att trosbekännelsen ingår i huvudgudstjänst, men det är bra att i undantagsfall istället 

få använda trinitarisk psalm. Vid familjegudstjänster och enklare kvällsgudstjänster som är 

huvudgudstjänst är det ett bra alternativ. Synpunkter på kyrkans förbön: Vi tycker att texten 

för bön för avlidna blivit mycket bättre: att det är Guds nåd som bär i liv och död, ?genom 

döden tagits ifrån oss? istället för ?avlidit? och formuleringen ?Omslut dem med din tröst?. Vi 

uppskattar att ha förböner att välja bland eller ta delar av. Nr 3 användbar för barn och unga.   
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27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Vi tycker att förändringen i av Sursum Corda blivit till det bättre. I nr 1 i förhållande till 86:an 

är det bra att man valt att ha kvar det som riktar sig till Gud, inte Herren. Vi vill gärna få ha 

kvar texter där man vänder sig till Jesus som vår Herre, men här känns det inte nödvändigt. 

Det skulle bli rörigt med för många alternativ och då tycker vi detta är bättre. Vi uppskattar 

förändringen i texten i nr 2 gentemot 12:an som mest kändes som en modernisering av det 

gamla. Här har man skrivit en ny text som ger uttryck för lovsång och tillvändhet till Gud.  Vi 

är mycket positiva till att få följa kyrkoåret i A-C och att möjligheten att göra det med tre så 

olika musikaliska uttryck. Vi ser D-E som musik man kanske inte använder regelbundet varje 

söndag utan vid särskilda tillfällen och därför räcker det med de varianter som finns där. Mer 

om musiken senare. Synpunkter på prefationerna:  De oförändrade från 86:an och 12:an är 

bra. Trettondedagstiden: har blivit tydlig och bra och anknyter fint till flera teman i epifania. 

Fastan/passionstiden 2: är inte alls bra. Vi förstår innebörden men pronomina blandas så att 

syftningarna blir väldigt luddiga ? vi sjunger till Gud och samtidigt handlar det om Jesus som 

samtidigt är Gud. Vi vet att det är så, men det är inte bra formulerat. Anknytningen till Jesaja 

är mycket bra. Pingst: har blivit bra med Anden, skapelsetema och missionstema 

Trefaldighetstiden 1: bra och vi vill ha den precis som den är här, men vi saknar 86:ans tref 1 

och vi saknar temat växande i tro som inte finns i några av trefaldighetstidens prefationer. Det 

är en lång tid av kyrkoåret och man kunde gärna ha tre att välja på. Behåll de här två och gör 

en ny. Trefaldighetstiden 2: bra enkel revidering från 86:an Mariadagar: bra med tydligt 

Kristusfokus Allmän 1: torftig, superallmän och skapelsecentrerad, var är nattvarden, var är 

Kristus? Allmän 2: innehållet är bra, men formuleringen mindre bra. Det skulle vara bättre att 

det var positivt formulerat så att man inte riskerar att det man hör är: ?utanför din kärlek?, 

?utan hopp?  

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Vi tycker att bönerna övervägande är bra och att de på något sätt har landat efter att ha stötts 

och blötts länge. Det är bra att de inte är för långa. De har många bibliska anknytningar som 

vi uppskattar. Det finns en bredd som passar till kyrkoårets olika teman. Det som reviderats 

från 86:an har blivit bättre. Men i ett antal detaljer tycker vi att man behöver arbeta vidare. 

Synpunkter på nattvardsbönerna:  Nr 3 uppstramad i texten på ett bra sätt. Kärlekens 

hemlighet som Jesus uppenbarar får vi sedan bli delaktiga i. Mycket bättre. Nr 4 mycket bra 

att man ändrat församlingssvaret. Det har blivit kort, koncist och tydligt, man kan enkelt svara 

med utan att behöva begrava näsan i en agenda. Bra med förändringen ?välsigna dessa gåvor 

av bröd och vin? i slutet av bönen. Nr 6 är vi oense om formuleringen ?som en fader/moder? 

eller ?är en fader/moder?. Båda har sina poänger och nackdelar. Formuleringen ?som en? kan 

få en att associera till sina egna föräldrar och det kan hindra en från att se en god Gud om man 
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haft dåliga erfarenheter. Men ?är? kan likställa Gud med en av bilderna för Gud och 

förminska Gud? Vi tycker om revideringen från 86:an ?ge ditt rike till dem som hoppas på 

dig? istället för ?till dem som tar emot det?. Nr 7 har trots försök att ändra, problem med 

formuleringen Jesus från Nasaret. Vi tycker inte så mycket om den formuleringen, eftersom 

det påminner om en titel för Jesus och det är det inte, utan en beskrivning. Men syftet med det 

ordvalet och den nattvardsbönen var ju att anknyta till igenkänningen i den jordiske Jesus och 

det har helt försvunnit från bönen nu när man tagit bort raden: ?Vi tackar dig för detta liv, för 

denna värld och för uppdraget vi fått.? Nu känns formuleringen Jesus från Nasaret helt 

överflödig och kunde lika gärna tas bort helt och ersättas med Jesus Kristus. Men då förlorar 

man ju det goda med den här bönen ? igenkänningen med de mänskliga livsvillkoren. Vi 

menar att den behöver en omarbetning till. Bra med formuleringarna ?detta bröd och vin? i nr 

7, 8 och 13. Förtydligar. Nr 8 har blivit bättre i ?gör det omöjliga möjligt? istället för ?öppnar 

det omöjliga?.  Nr 9 bra med alternativet från 86:an för förbönen. Nr 12 Vi funderar på det 

nya slut som formulerats istället för det alternativa slut som fanns i 86:an. Vi tycker om 

formuleringarna om Jesus lidande och att det är här och nu ? men vi tycker inte riktigt att det 

hör ihop med inledningen till nattvardsbönen. Det är en stilkrock och lite av en tematisk krock 

mellan de två texterna, som om man tagit en del av en bön och klippt ihop den med en annan. 

Den andra korta avslutningen som är reviderad från 86:an passar bättre ihop med inledningen 

av bönen. Antingen skulle man ha bara den eller skriva om det första alternativa slutet.  Nr 13 

treenigheten har blivit tydligare ? bra! Och mycket bra med det alternativa slutet med ett 

tydligt eskatologiskt hopp.  

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 
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38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Vi tycker överlag att de textförändringar som gjorts är till det bättre.  Nr 5 har blivit mycket 

tydligare teologiskt. Det är bra att i båda textraderna har ?du tar? som binder ihop språkligt 

och formuleringen ?du som tar bort all världens synd; Kristus förbarma dig? finns med lite 

olika varianter i alla utom nr 4 vilket gör att man känner igen det. Nr 6 är ett försök att med en 

traditionell inledning ändå sätta ord på vad det betyder för oss på ett vardagligt språk. Det 

tycker vi är bra. Nr 4, som inte ändrats tycker vi inte är bra. Vi är mycket tveksamma till 

helande-motivet ? Kristus, Guds Lamm, dör för våra synder och befriar oss genom 

förlåtelsens kraft. Precis som i bönerna om förlåtelse ska man inte blanda ihop det med 

helande, läkande, menar vi. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Vi vill ha bön efter kommunion för alla kyrkans tider och flera allmänna, men vi tycker inte 

att alla bönerna i sitt nuvarande skick är bra.  Synpunkter på bönerna: Advent: Vi saknar 

mycket i denna bön. Det finns inget om Guds rike som är ett så tydligt tema, inget om ljus-

mörker. Vi skulle inte vilja ha 86:ans adventsbön som den är, men en språkligt reviderad 86:a 

skulle vara ett mycket bra alternativ till detta förslag, som vi tycker är intetsägande och så 

allmänt att det kunde vara en bön för vilken tid på året som helst. ?Bered väg för? som det står 

i 86:an är en mycket bra formulering som knyter an till psalmerna, den skulle man bevara och 

bygga vidare på. Jul och trettondedagstid: Mycket bra revidering av 86:an ? precis så skulle 

man göra med advent! Påsk 1: ?Livets Gud?, mycket bra, enkel, revidering av 86:an. Pingst: 

mycket bra med den lilla revideringen från 12:an ?leva i världen?. Bönen fångar upp alla 

väsentliga teman! Trefaldighetstiden 1: Visst är trefaldighetstiden en ?allmänkristen? tid i 

kyrkoåret, men den här bönen är så allmän att den kunde vara just en av de allmänna. Vi säger 

som om prefationerna. Vi vill gärna ha tre böner för trefaldighetstiden som är så lång, och 

gärna med olika teman från texterna: om växande i tro med alla möjligheter att anknyta till 

skapelsens liv och växande, om att leva som kristen, helgelsen, att tron får avtryck i våra liv. 

Tref 2 har en del av detta sista tema och den är mycket bra, låt den vara, men skriv två nya! 

Kyrkoårets slut: de inledande två raderna är bra med anknytningen till bröllopsfesten, men 

resten är rena poesiflummet, som inte säger någonting! Ingen udd finns det i den heller, en 

sådan allvarlig tid på året. Bara att Gud är god ? som att man är livrädd för något annat. Gud 

är god, men vi uppmanas att vaka och vänta, att välja livet, att välja Gud, att välja tro, välja 

det goda! Någonting av det borde finnas med i den här bönen. Gör om!  
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42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

A är välkänd, traditionell, uppskattad och omtyckt av många trogna kyrkobesökare. Allmän 

serie sitter förstås bäst, men man har även erfarenhet av att använda alla fyra serier och det 

uppskattar vi möjligheten av att kunna göra. Bra att den finns. Viktig att bevara. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

B är inte så lättillgänglig, lite svårare att lära in. Vi har inte sjungit den reviderade mer än 

enstaka gånger, men 12:an sjöngs regelbundet i en kyrka i ett par år. De som gick regelbundet 

i de gudstjänsterna lärde sig den och uppskattade den. Vi tycker att den är fin och hållbar och 

ett gott modernt alternativ till A. Den skulle hålla att nötas söndag efter söndag och det är 

värdefullt. Känns enhetlig. Bra att den har prefationer för alla kyrkans tider. 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

C är lite allmän, inte så märkvärdig eller speciell, lätt att lära in, ganska enkel, och därför tror 

vi att den skulle hålla ganska länge. Lovsången är inte bra, det drar ner svaret om 

användbarheten. Just för att den är ganska allmän och därför användbar uppskattar vi att ha 
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prefationer för alla kyrkans tider och lovprisning, så att den kan vara ett alternativ till A/B i 

någon församling. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

D har vi sjungit regelbundet, söndag efter söndag, i den kyrka där vi alltid har söndaglig 

gudstjänst och söndagskola. Den har uppskattats av många pga språket som är enkelt att förstå 

och talar teologi och tro så att man förstår. Den har en glädje i tonspråket som man blir glad 

av. Förändringarna som gjorts är till det bättre och vi uppskattar lovprisningen. Bra att 

församlingen sjunger den återkommande texten i Kristusropet, bra förkortning av lovsången 

med förtydligande av att Jesus lever än. Konfirmanderna som var runt i olika kyrkor och 

hörde olika musik valde den här för den tyckte de om. Men vi känner att den inte håller för att 

nötas varje söndag och vi tror att det inte heller var intentionen eftersom det bara finns 

allmänna prefationer. Den passar inte heller riktigt under fastan även om man tar bort 

lovången och lovprisningen då. Men vi tycker att det skulle vara ett mycket gott komplement 

till A-C och vi vill ha kvar den utan stora förändringar. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Detta är den musik vi använt minst. Vi tyckte inte att 12:ans förslag höll måttet och då blev vi 

inte vana att använda den, men vi menar att detta blivit mycket bättre och kan tänka oss att 

prova mer av den.  Vi tycker att det är bra med musik och text man enkelt kan härma, mycket 

användbart och enkelt att hänga med i. Många av delarna i E tycker vi är användbara för 

ungdomar och kommer att prova. Men vi tycker att den är lite spretig. Lovsången passar 

utmärkt för friluftsgudstjänster och pensionärer, men inte för ungdomar. Du är helig, du är hel 

har visserligen bra text både i prefation och helig, men den är överspelad. Man borde istället 

ta fasta på de nyskrivna momenten i E och göra om allt i samma stil så att den blev mer 

enhetlig. Både D och E ser vi som bra alternativa serier som vi skulle ha mycket användning 

för särskilt med barn och ungdomar. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Momenten med sjungen salutation, inledning/avslutning vid textläsning, bönen i nattvarden 

kommer vi inte att använda och mässa vid vigsel och begravning är obefintligt hos oss ? men 

för handbokens bredd får de gärna finnas kvar. Sjungen förbön vid förrättningar fungerar inte 

i våra sammanhang, de är fina och vi uppskattar att de finns, men det blir för högtravande och 



177 

 

när vi frågar anhöriga och familjer önskas det inte, inte ens av de mest kyrktrogna. Vi tycker 

om möjligheten att ha ett inledande sjunget helig, vi tycker mycket om de sjungna förbönerna, 

särskilt litanian som vi använder hela fastan, vi uppskattar möjligheten till sjunget halleluja 

efter evangeliet och att ha sjunget förbönssvar ibland och vi älskar julottans sjungna 

inledningsord. Musikernas bedömning: Inledande sjunget helig: bra och användbart. Alla är 

fina och eftersom prästen sjunger det så behöver det inte vara sångvänligt för församlingen. 

Inledningsord till julottan: tycker vi mycket om. Sänk tonarten till C, det är tidig morgon när 

den sjungs! Dagens bön: vi är vana vid hälsning 2, men använder inte längre. Halleluja: sänk 

tonarten i 1 och 4. 3 är bra i F, G. Förbönssvar:  1 fin, 2 väldigt lång, 3 jättefin Litanian: rör 

inte, vi älskar den! Förbön 9 kan användas vid enstaka tillfällen Nattvardsbön ? aldrig använt, 

svårläst för församlingen med skaftlösa toner Förbön vid förrättningar: kan vara fint men 

använder sällan, roligt att de finns som möjlighet. Tonarterna är väldigt höga, kunde gott 

sänkas.  

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Allmänna synpunkter som gäller all gudstjänstmusik:  Texten är för liten i alla sammanhang, 

för musikerna, för prästerna, för församlingen om man trycker agendor med hjälp av 

webverktyget.  I webverktyget får man inte ha alternativ med två olika texter i samma 

notsystem. Församlingen vet inte vilken man ska sjunga. Det måste finnas en not för varje 

textalternativ, annars får vi sitta och klippa och klistra och göra om jobbet själva ändå. 

Musikerna vill i möjligaste mån ha en layout som möjliggör att man inte behöver ha mer än 

tre sidor, marginalerna är onödigt stora och det borde kunna få plats fyra notsystem per sida.  

Det är svårläst för prästerna med genomgående skaftlösa noter som i A och C, ögat får inget 

fäste. Det är jättebra med skaftlösa recitationsnoter, men sedan vill vi ha skaft, som det var i 

86:ans missale och som det är i B och D. En musiker tycker det är förvirrande att ha flera 

alternativ på samma sida, övriga musiker och prästerna tycker att det är bra. En musiker störs 

av att det inte är konsekvent med bindebåge när det är melismer, övriga tycker att det är bra 

som det är eftersom det finns balkar, och att det skulle bli svårläst i vissa sammanhang med 

melismer, när det är mycket info på litet utrymme.  A allmänt: blir lite rörigt med 

ackordanalyserna, men bra att de finns. Kristusrop 1 och 2 är inte så använda i pastoratet, men 

välkända i ?trakten? och mycket omtyckta i andra församlingar. Skulle kunna introduceras 

och användas. Kristusrop 3 församlingen van vid att sjunga dessa, påsk är den svagaste 

melodin, men det är bra att ha en melodi för varje serie och 86:an hade inget bättre alternativ 

för påsken. Lovsång 1: A1 inte så använd. A2 välkänd. A3 svår, vi tror inte att vi kommer att 

använda den. Lovsång 2: kan användas vid särskilda tillfällen. Bättre notering än i 86:an. 

Lovsång 3: välkänd och användbar, men för hög tonart, ligger hela tiden ganska högt, gnetar 

runt d, borde sänkas. Lovsång 4: A1 melodi som vi inte tror många använt, svår och onödig, 

A2: välkänd, användbar, tonarten onödigt hög. Lovsång 5: allmän, omtyckt, insjungen, 

användbar, jättebra! Lovsägelse, prefation: svårt med helt skaftlöst, vill bara ha på 

recitationstonerna, svårläst för musikerna vid ackordbyten.  Helig 1: alla välkända och 

använda, tonartssänkning skulle vara bra för A2 och A4 O, Guds lamm 1: använda och vana, 
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påsk svårast, men beror nog på att man sjunger den en kort tid. Lovprisning 1: A1 sänk 

tonarten!  

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Kristusrop 3: skulle vara i C-moll så att man slipper ge ny ton till ärat, kanske svår tonart om 

man tänker andra instrument än orgel, piano, men skulle vara bättre. Lovsång 6: jättebra att 

man gjort församlingssvar och att ?verserna? sjungs av präst eller annan. För webverktyget: 

gör en variant där bara församlingssvaret finns med noter och verserna i enbart text. Mycket 

lättare för församlingen att sjunga med då och tar inte så stor plats i agendan heller. Är så 

lång, musikerna vill ha den på färre sidor! Prefationerna: mycket bättre, bra notskrift, ligger 

bra tonartsmässigt. Helig 1: snygg liten revidering som tog bort höga toner! O, Guds lamm 2: 

bra tonart Lovprisning 1: Vi gillade 12:ans inledning, men den här är enklare och bättre och 

har Amen i samma tonart. Bra!  

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Kristusrop 4: Vi tycker det är bra med Herre, Kriste, Herre till skillnad från 12:an, men den är 

väldigt kort och blir trist efter ett tag. Den latinska texten ligger inte snyggt till tonerna 

christe-e-eleison, man hackar på ett evigt e. Kristusrop 5: inte använt, men kan vara bra. 

Lovsång 7: blivit väldigt mycket sämre! Tonspråket är trist och tråkigt, man blir inte glad och 

upplyft av melodin. Allt hänger på att prästen verkligen kan sjunga och om det inte är så är 

hela lovsången borta. Församlingens partier dystra, träiga och tråkiga. Det ska vara hela 

församlingens lovsång. Orgelpartiet trist! Både präster och musiker tycker detta! 

Lovsägelsens inledning: blir alltid knepig att sjunga. Det är en fin melodi, men det blir fel i 

rytmen, blir inte periodmässigt rätt när man kommer till sista raden ? det är en överflödig takt 

och ackordbyte innan ?allena?, märks särskilt i alternativa texten. Prefationerna: ser bra ut, 

men verkar vara svårt för prästerna att sjunga med skaftlösa noter hela vägen. Detta är svårt 

även för musikern, när ska man byta ackord? Svårlästa ackord, med pytteliten stil. Vi vill bara 

ha skaftlöst på de recitativa tonerna! Allmän 2 som vi sjungit mest, kan även gälla andra fast 

vi inte provat dem: kompet börjar hela tiden samtidigt med prästen, kunde gärna vara före 

som ett anslag t ex före ?I Kristus? Helig2 : bra! O, Guds lamm 3: mycket snyggare 

harmonisering i 12:an och den var inte så svår heller. Lovprisning  2: jättebra, fin. Amen 

fungerar bra.  

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Allmänt: jättebra med det lilla förspelet med slingan som återkommer. Kunde gärna vara så i 
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C också. Tonarten är lite hög, vilket även prästerna tycker, särskilt i prefationen. Kanske 

anpassad till barnröster? Tonarten borde sänkas i lovsång och prefation. Kristusropet är ok. 

Tydlig piano-gudstjänstmusik, men orgel funkar ok. Kristusrop 6: bra med bytet där 

församlingen sjunger det återkommande och prästen verserna.  Lovsång 8: bra med 

förkortningen i texten, men musikerna måste vända blad mitt i lovsången. Funkar inte! 

Prefationerna: mycket bättre notering. Allmän 2 som vi använt mest har det dock blivit 

konstigt mot 12:an i ?skapare? som blivit ?ska-apare?, sista raden svårsjungen fortfarande, 

man snubblar på orden som staplas på varandra, rytmen svår att få till. Helig 3: bra! Men det 

noterade kompet är jättefult, tråkigt och behöver förbättras! O Guds lamm 4: D1 har vi inte 

använt. D2 noterade kompet tråkigt, funkar inte. Lovprisning 3: Bra att det finns. Vi är lite 

oense om den ? musikerna tycker att den är ur stil, har inga synkoper. Men prästerna tycker att 

den är lättsjungen och bra.  

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Allmänt: tycker den är spretig och stilmässigt hoppig mellan de olika delarna. Tycker om 

möjligheten att sjunga efter och härma, lätt att introducera. Kristusrop 7: lättlärd, bra att få 

sjunga efter. Lovsång 9: fin på våren och sommaren vid friluftsgudstjänst, inte 

ungdomslovsång och passar därför inte in. Lovsägelse och prefation: välkänd, välanvänd, men 

känns som att den gjort sitt Helig: 4: bra med sänkt tonart. Konstigt förspel, kompet helt 

värdelöst. O Guds lamm 6: klar förbättring, fin melodi som inte blir tjatig när man härmar 

Lovprisning 4: anknyter temamässigt till lovsången  

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 
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64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 
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69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Vi vill alltid ha bön om förlåtelse oavsett om det är dop, konfirmation osv. På påsknatten när 

vi firar uppståndelsen och vad Jesus gjort på korset skulle det vara mycket konstigt att inte ge 

den möjligheten. Andra inledningsordet knyter inte alls an till påskens tema, det kunde det 

gott ha gjort även om det inte handlar om dopet och därför är ett alternativ om man inte vill ha 

dopförnyelse. Det kunde ta upp från mörker till ljus eller från död till liv osv. Vi vill 

övervägande ha dopförnyelse, men kan tänka oss tillfällen då vi inte har det. Bra att det finns 

som alternativ. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Att vi kan sjunga tillsammans med musik som passar och som man känner sig hemma i ? kan 

vara traditionellt eller nytt, bra med alternativ. Att man ibland har växelläsning och då med 

korta, enkla, igenkännbara, upprepande, kärnfulla svar, så att man inte blir låst vid agendan. 

Nattvardsbön 4 är ett jättebra exempel: i Kristus är du här. Bra att både präst och annan kan 

läsa, borde inte bara vara annan gudstjänstledare, utan användbart överlag om man vill 

involvera körmedlemmar eller gudstjänstgrupper. Inte mycket symbolhandlingar och det tror 

vi är bra, men det finns utrymme att lägga in sådant om man vill i enklare gudstjänster. Sådant 

behöver inte styras av handboken.   

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Vi tycker att det överlag har blivit tydligare teologi, man har skärpt upp mycket, ofta med 

enkla medel på ett bra sätt. Men vi anser också att man missat en hel del tillfällen som t ex i 

texterna och bönerna runt nattvarden och andra böner där man inte knyter an till tydliga 
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teologiska teman som finns i varje del av kyrkoåret. Vi har försökt beskriva det i 

kommentarerna under respektive delar. Treenigheten: ja, den är tydlig i lovsångerna och 

nattvardsböner. Kristologin är absolut mer synlig. Det var mycket känslotrams i 12:an som nu 

är borta. Nu är det mycket mer fokus på Kristus och vad Gud har gjort för oss, än hur vi själva 

känner och upplever. Det är bra! Eskatologin: Det är det minst synliga, inte ett särskilt tydligt 

motiv även om det finns på några ställen. Vi har också en hel del funderingar kring 

resonemanget om ?Guds folk? och är rädda för att man kastar ut barnet med badvattnet. Det 

måste gå att formulera att vi som kristna är ett Guds folk och hör samman som Guds folk utan 

att på minsta sätt hamna i en ersättningsteologi.   

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Överlag är vi nöjda med språket. Det är lättillgängligt, mer kärnfullt och innehållsrikt än i 

12:an. Inte så många poetiska och otydliga formuleringar längre. Språket är ett språk vi 

känner oss hemma i och som överensstämmer med våra vanliga liv och det tycker vi är 

mycket viktigt. Det religiösa språket i 86:an må ha varit vackert, men det skapade en distans. 

Handbokens språk måste nå fram i gudstjänstsituationen. Det är inte poesi som ska reciteras, 

man ska vara delaktig och då är språket centralt. Det är mycket viktigare med ett fungerande 

språk än ett vackert även om idealet givetvis är att förena det. När vi använt böner och texter 

under 2016 är det få tillfällen vi känt att det inte fungerat, det var mycket oftare så i 12:an. Vi 

är överlag nöjda. Detaljerade kommentarer kring språket finns under varje moment i 

gudstjänsten i fritextsvaren. 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Vi tycker att det överlag är bra att man har med detta i hur man tänker kring språk och 

formuleringar så länge man inte tappar bort bredden i texterna och att även fader och Herre 

också har sin plats i språket och får finnas med. Ibland måste man göra avvägningar när man 

ändrar i invanda texter och då kan språket bli lite stolpigt och klumpigt, några sådana 

kommentarer har vi gett under respektive text i tidigare fritextfrågor. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Vi tycker det är bra att man öppnar upp för fler tillfällen till doppåminnelse. Det gör dopet 

levande i den kristna tron, inte bara något som gjordes och sedan glöms bort. Dopteologin är 

ju i hög grad en teologi för en levande kristen tro ? att var dag ikläda sig dopet, att leva i 
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förlåtelsen, att veta att man fått Anden som gåva, helgelsen osv. Det är mycket bra att få 

möjlighet att påminna om och i samband med det också undervisa i dopteologi så att det blir 

något man får kunskap om och kan ta till sig i sitt kristna liv. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Vi har inte ett lokalt behov av översättningar till de nationella minoritetsspråken, men vi 

menar att det är viktigt att det finns och då för kyrkohandboken i sin helhet.  Vi har behov av 

översättning till engelska, tyska och franska när det gäller de kyrkliga handlingarna dop, 

vigsel och begravning. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 
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85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



185 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Ganska bra 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I hög grad 
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101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Ja 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 



187 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Vi tycker att det är en mycket bra ordning med fasta texter som granskats teologiskt och 

antagits som kyrkans och att man till det får möjlighet att göra ny musik. Det ger en möjlighet 

till frihet och skapande och lokal förankring. Vi tror inte att det kommer att användas så ofta, 

men att det skulle kunna användas vid enstaka tillfällen. 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

Vi har endast i undantagsfall gett möjlighet att en lekman lett en gudstjänst och i de fallen har 

det gällt att vid akut sjukdom som gjort att prästen inte kan infinna sig kan en kyrkvärd leda 

en söndagsbön. Detta är då i realiteten huvudgudstjänst och därför är det bra att detta regleras 

i KO så att det är möjligt. För oss handlar det om mycket sällsynta undantag. 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

Vi tycker att grundtanken att man gör uttrycken för gudstjänst i KO mer enhetliga och 

överensstämmande med handboken är bra. 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

? Balansen mellan fasta och fakultativa moment i mässan. Vi tycker att bön om förlåtelse och 

förlåtelse borde vara fasta moment i alla mässor, eller åtminstone i mässa som 

huvudgudstjänst.  Vi tycker inte att det ska vara fakultativt.  Däremot tycker vi att den sjungna 

liturgin kring mässan: lovsägelse, prefation, helig, o Guds lamm skulle vara fakultativt även i 

mässa som huvudgudstjänst. ? Vi tycker att handboken är pedagogiskt upplagd och 

lättförståelig, lätt att följa och att hitta i. Vi tycker att översikterna för olika gudstjänster som 

huvudgudstjänst eller inte är tydliga och bra och vi tycker att de inledande texterna för varje 

del samt de korta anvisningarna är tydliga, bra och klara. ? Vi kommer att behöva ett 

webbalternativ även när handboken är antagen. ? Vi tycker mycket om ordo-tanken som 

grund för handboken. Det är en så tydlig, enkel och bra ordning som ger oändligt många 

alternativa möjligheter utan att vara svår att förstå. Skelettet i gudstjänsten är tydligt och 

binder samman vår kyrka fast bredden i texterna och variationsmöjligheterna är många. Så 

mycket bättre än 86:ans olika gudstjänster med olika namn och olika alternativ under olika 

gudstjänstformer. Mycket bra! ? Vi har i nästan alla sammanhang kryssat i alla alternativ av 

böner osv. Inte pga att vi tror att vi regelbundet kommer att använda alla alternativ, utan för 

att vi verkligen uppskattar handbokens möjlighet till bredd, både språkligt, traditionellt och 

teologiskt! ? Vi uppskattar verkligen tydligheten i att man måste ha två psalmer vid de 

kyrkliga handlingarna men att placeringen är flexibel.  

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

? Dopet: De första två inledningsorden är väldigt allmänna och kunde vinna på att på ett 

enkelt sätt anknyta till dopets teologi lite tydligare. Man kunde välja ett fokus per 

inledningsord. Befrielsebönerna: I den första befrielsebönen har vi svårt för formuleringen att 

Gud räddar från allt ont ? vi förstår teologiskt innebörden, men vi tror inte att det är det man 

hör. Gud räddar oss genom det onda. Gud räddar från det onda, det onda har ingen makt över 

oss längre. Men Gud tar inte bort allt ont från vår tillvaro, vilket vi tror är det man hör och det 

skär sig med verklighetens erfarenhet...Vi är oense om den andra befrielsebönen ? har svårt 

för ?brustenhet?. Vi har läst resonemanget bakom och förstår det, men ordet i sig är inte bra. 

En del präster kan tänka sig att använda den, andra inte. Vi är lite fundersamma på teologin i 

dopet utifrån att man skulle kunna välja alternativ rakt igenom gudstjänsten som gör att 

central teologi nästan inte finns med, som t ex förlåtelsen. Vi tycker att man bör se igenom 

ordningen så att det rakt igenom genomsyras av dopets teologi. Ordningen i dopet har blivit 

mycket bättre efter revideringen av 12:an. Det är ett bra flyt, fungerar bra. ? Bikten: bra 

revidering av texten i 86:an utan att innehållet reducerats. Känns användbar! Mycket bra! ? 

Konfirmation: Vi tycker att frågan till konfirmanderna vunnit på att flyttas från efter 

trosbekännelsen till dopförnyelsen, men frågan (om man inte använder parentesens text) är 

alldeles för allmän. De står där, de vill konfirmeras. Man borde knyta det till dopförnyelsen 
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istället och ta upp något av temana i sändningsord och förbön, som är mycket bra 

formulerade. ? Vigsel: en del av prästerna har svårt för inledningsordens anknytning till det 

goda samhället. Vi ser det som en rest av äktenskapet som den samhällsinstitution som ska 

uppehålla samhället och tycker inte det är aktuellt längre.  
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8: Essunga pastorat (registrerat: 2016-05-10 17:49:04) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lovisa Carlsson 

 

Befattning 

Tf Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 

 



194 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Bredden på antalet inledningsord gör att man kan utforma många olika typer av gudstjänster. 

Att man kan utforma egna inledningsord ökar friheten vid speciella gudstjänster. De fasta 

alternativen är värdefulla av igenkänningsaspekten. Att enbart ha fria inledningsord kan lätt 

ge prestationsångest och att man fastnar i  samma formuleringar hela tiden. 
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6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 
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10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 
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16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Vi använder för det mesta förlåtelseord. Löftesord - endast när lekmän leder gudstjänsten. 

Överlåtelseord använder vi vid enklare gudstjänster.  Kommentar till förlåtelseorden. Vi 

saknar ett förlåtelseord som fanns i Handbok -86: Till dig som ber om dina synders förlåtelse 

säger jag på Jesu Kristi uppdrag:  Dina synder är dig förlåtna. I Guds Faderns... 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 
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19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Det är mer lättsjunget för att den nya musiken är mer melodiös än den gregorianska musiken. 
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Det finns fler alternativ och genrebredden har ökat. Gregorianiken får inte försvinna eftersom 

det är ett kulturarv. De olika musikstilarna behöver få finnas sida vid sida  och komplettera 

varandra. Det är bra att det inte är helt fritt att välja lovsång eftersom vi behöver ha ett samlat 

"språk" i svenska kyrkans gudstjänster.  Lovsången i musikserie D var bättre i förslaget 2012. 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Ganska bra 

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Behovet av att förkorta en gudstjänst/högmässa kan bli aktuell ex när det är få 

gudstjänstdeltagare.  

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Att man i högre grad kan följa kyrkoåret även i musiken är positivt. Bra med lite vardagligare 

språk som "Öppna era hjärtan" som ett alternativ till "Upplyft..." 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

De är överlag korta. Det är bra med några korta men ibland vill man ha lite mer längd på 

nattvardsbönen. Vi tycker inte om formuleringen i nattvardsbön i tex nr 6 "du som är..." vi 

föredrar "du är såsom en..."  Annars lägger man en alltför styrd teologisk tolkning i 

nattvardsbönen. 
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36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Det är inget vi har reflekterat över. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Det är bra att det finns en variation genom kyrkoåret. 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 
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43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Hög igenkänningsfaktor bland de vana kyrkobesökarna. För mer ovana gudstjänstdeltagare 

skulle den kunna uppfattas som lite gammaldags. Passar inte bra för piano. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Det är fin musik men vi har inte använt denna på våra gudstjänster. 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Den är lättsjungen och nyare tonspråk än A-serien. Den fungerar bra på både piano och orgel. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lättsjungen och tilltalar församlingsborna. Denna har vi använt mycket under de senaste fyra 

åren. Däremot tyckte vi bättre om Lovsången i 2012 än i den nya ändringen. Fungerar på både 

piano och orgel men gör sig ännu bättre på piano. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  
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53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lättsjungen, fin musik. Vi tycker dock inte om ändringen i prefationen från "Vi tackar dig vår 

Herre" till "Vi tackar dig vår Gud". Överlag så tycker vi oss märka en beröringsskräck för 

ordet Herre vilket vi tycker är beklagligt eftersom det är ett bibliskt uttryck. Den fungerar 

både på piano och orgel men vissa av satserna gör sig bättre på piano. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Psalmsångens plats i gudstjänsten är given men det kanske är dags att göra en revidering av 

psalmboken. Körernas plats i gudstjänsten är också given och mycket uppskattad liksom 

solister/musiker... Det är också bra att det finns en flexibilitet så att man kan byta ut psalmer 

mot kör/solosång. 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Vi är tveksamma till ackordanalys på denna serien...risken är att genren blir urvattnad och till 

slut låter allt likadant om vi inte månar om de olika stilarna. 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Som vi skrev tidigare angående denna serie så har vi inte använt den i våra gudstjänster. 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Bra genomarbetat, välfungerande fyrstämmiga satser. Bra att tonspråket återkommer i de 

olika delarna. 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Bra med bytet att församlingen sjunger det "lättare" och prästen den delen med lite mer text. 

Lovsången och Helig kräver nästan att man spelar triospel om man spelar den på orgel. 

2012:ans version med mer text tilltalade oss mer. I prefationen är ordet "Skapare" svårsjunget 

på tre toner. Det hade varit enklare om varje stavelse hade en ton. I övrigt blir denna prefation 
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en modern version av gregorianiken vilket är positivt. O Guds lamm 4 D:1 skulle man med 

fördel kunna sjunga en extra gång, tre gånger sammanlagt. 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Bra med härmning/upprepning. Helig kräver att man spelar triospel och var bättre utskriven i 

2012:ans förslag. 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 
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65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Det finns stora möjligheter att utforma en påsknattsmässa som man vill ha den. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 



209 

 

Församlingen är delaktig i liturgin, psalmsång, böner, växelläsningar, nattvarden, 

ljuständning, textläsning... Detta är ingen större skillnad från handboken -86. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Vi tycker ibland att man blandar ihop begreppen i handboken. I en av nattvardsbönerna 

blandar man tex in förlåtelsen som ju har ett eget moment i gudstjänsten. Man gör teologi av 

bilder...man skriver "Gud är en Fader..." istället för "Gud är som en Fader..." Beklagligt att 

ordet Herre inte får användas i nya böner. Det är viktigt att vi pratar om treenigheten i termer 

av Fader, Sonen och Anden så att det inte blir en övervikt på det mer allmänt hållna Gud. 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Ibland lite banalt och tunt språkbruk (särskilt i de alternativ som vi har valt bort). Mycket 

varierat språk och olika stilar på texterna. Bra med variation för kyrkoårets olika växlingar. 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Ibland blir vissa enstaka ord väldigt viktiga men innebörden (tolkningen) av texten borde 

läggas mer vikt vid. Ex ordet Fader som kan verka exkluderande och det behöver det inte 

vara. Det är teologernas uppgift att lägga ut texten så att församlingsmedlemmarna förstår. 

Betydelsen av orden ligger i utläggningen av dem och inte i ordets popularitet...ex brustenhet 

som var populärt i 2012:an. I de gamla kyrkliga orden ligger det en gammal kyrklig 

tolkningstradition som vi riskerar att tappa om vi lyfter bort dem ur handboken. Ett ex skulle 

kunna vara Herre. 
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80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Positivt att dopet kommer mer i fokus. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Inläst och syntolkat. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 
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85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I hög grad 
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101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Ja 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Varken dålig eller bra 

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

En fördel är att det blir kortare beslutsgång. Nackdelen är att vi riskerar att utarma handboken 

om det blir för "lätt" så att alla gör sin egen gudstjänst.  

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

Det blir ingen förändring för våran del. 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Angående konfirmation: Vi vill ha möjligheten att ställa frågan till konfirmanderna vid 
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samma ställe som i handbok -86. Inledningen känns fortfarande rörig.  Angående dopet: 

Handbok -86 var bättre än nuvarande förslag. Det är inget flyt i övergångarna mellan 

momenten.  Angående vigsel: Även om man ska ha ordningar med inklusivt språk bör det 

ändå finnas ordningar med man och kvinna finns med för de par som så önskar.  

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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9: Sofia församling (registrerat: 2016-05-11 20:13:37) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Johanna Öhman 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Vi tror att inledningsorden främst vinner på att utformas lokalt. Det vi saknar i de föreslagna 

inledningsorden är samlande och välkomnande ord. Det framstår som att förslaget utgår från 

att det finns ett välkomnande av kyrkvärd/annan före klockringningen. Så är inte fallet i alla 

gudstjänster/kyrkor/församlingar och då behövs ett välkomnande som med fördel kan vara en 

del av gudstjänsten.  Vi uppskattar att handboksförslaget vill lyfta fram nya inledningsord 

men tyvärr känns flera av dem inte genomarbetade språkligt och teologiskt. Här är några 
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kommentarer som även berör genomförande i praktiken: nr 3: Ett kort inedningsord som 

vinner på att fraserna upprepas/härmas nr 6: Är det Gud som är öppen och nära? På vilket 

sätt? "I denna rymd" - vilken rymd? Samtidigt gillas det poetiska anslaget i detta 

inledningsord. nr 7: Svårt att börja med "Fjällens Gud". Känns inte helt adekvat i de 

stadsmiljöer som de flesta av oss är verksamma i.  nr 11: Om orden i parentesen tas med blir 

fokus helt på det svåra i livet. Guds kärlek rymmer väl även gemenskapen, glädjen etc? nr 12: 

Även här ligger fokus främst på på bortvändhet, synd och skuld. Det kan förstås som en 

inledning till bönen om förlåtelse men det blir en pessmistiskt inledning för hela gudstjänsten. 

nr 13: Vi uppskattar det poetiska språket  i bönen men förbindelsen mellan "Innan vi suckar" 

och "tar Gud emot oss" känns inte given. 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 
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14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Vi vill lyfta fram att tilltalet om att vara förlåten anser vi vara viktigt i vår gudstjänst. Därför 

blir det svårt med överlåtelseböner och löftesord i huvudgudstjänsten. Överlåtelseböner kan 

dock fungera i mindre sammanhang där tiltalet i gudstjänsten som helhet kan vara mer 

personligt och "förlåtande". Löftesord kan ha en funktion i lekmannaledda gudstjänster. Vi 

skulle vilja att det fanns utrymme för en stunds tystnad efter varje bön om förlåtelse och att 

detta står med som ett fakultativt moment i kyrkohandboken.  Vi funderar över uttrycket "För 

Jesu Kristi skull" som återkommer i några av bönerna om förlåtelse. Teologiskt så förstås 

formuleringen som det som Jesus Kristus gjort för oss men kan det missuppfattas så att vi bör 

be om förlåtelse för Jesus eller för att Jesus vill det? Bön om förlåtelse nr 5 föreslår vi kan 

användas men meningen "Driv inte bort mig från din närhet och ta inte din heliga Ande från 

mig" bör tas bort. Den antyder att vi kan drivas bort av Gud och att Gud kan ta helig Ande 

ifrån oss vilket blir själavårdsmässigt problematiskt i förlåtelsemomentets sammanhang. Det 

historiskts omdiskuterade Löftesordet nr 3 som kan förstås som att förlåtelsen är villkorad 

anser vi nu ska en gång för alla rensas ut ur handboken. Vi anser att Överlåtelsebön 1 åter ska 

finnas som ett alternativ till Bön om förlåtelse. I bönen finns en bön om utplånande av synder 

samt att böner om renande, helande och att Gud drar oss till sig kan förstås som uttryck för 

bön om förlåtelse. Som överlåtelsebön får den inget svar på om Gud förlåter synderna. Se 

även inledningen i vår kommentar. Det är bra att tackbönen är fakultativ.  Vi skulle önska att 

handboken gav möjlighet att placera Kristusropet mellan bön och förlåtelse och förlåtelseord. 

Då skulle den innerliga bönen om förlåtelse följas av en innerlig sång med bön om 

förbarmande som avslutas med förlåtelsord varpå följer tackbön och lovsång (eller enbart 

lovsång). Som det är nu kastas gudstänstdeltagare mellan olika känslolägen. 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 



225 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Vi tycker olika om benämningen Kristusrop. Några anser attt det kan heta så medan andra 

anser att det bör heta "Herre, förbarma dig". Vi tycker dock att det är bra att den grekiska 

benämningen finns med vid sidan av den svenska benämningen.  Några kommentarer om 

Kristusrop och lovsångerna: Generellt så uppskattar vi försöken hitta nya texter och musik för 

vår tid men vi hade önskat ett bättre förberedelsearbete så att förslagen hade kunnats provats 

längre tid i församlingarna. De nyskrivna serierna är inte beprövade och är svåra att utvärdera 

efter kort tid. Det finns gott om material från både den världsvida kyrkan och de lokala 

församlingarna som hade kunnat vara aktuella att ha som förslag. Med tanke på vissa 

textrader och melodier känns förslaget slarvigt berettt. Lovsång 4 allmän 1984: är vacker men 

svår att sjunga. Lovsång 6: vacker men svår att sjunga. Lovsång 8: bra att denna musikstil 

finns representerad men lovsången passar inte i alla kyrkorum rent akustiskt. Förändringarna i 

text och melodi från 2012 till 2016 års förslag är inte till det bättre och har gjort lovsången 

krånglig. 2012 års förslag var bättre. Lovsång 9: Vi har frågetecken inför formuleringen 
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"smeker den otrygges kind" som kan upplevas alltför intim och integritetskränkande - särskilt 

om personen ifråga upplever sig som otrygg och särskilt i kombination med ordet "lust" om 

Andens vind.    

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Det finns behov  att använda färre bibelläsningar vid högmässor där barn och ungdomar deltar 

eller där gudstjänsten firas vid ett särskilt tillfälle; exempelvis upptaktsgudstjänster, 

jubileumsgudstjänster, gudstjänster tillsammans med andra organisationer och föreningar, 

gudstjänster i samband med lokala festligheter,ex hembygdsdag, kördag etc Behov av att 

ersätta trosbekännelsen främst i gudstjänster med barn och ungdomar. 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Det är positivt 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Vi skulle vilja att nattvardsbönerna liksom gudstjänsten i sin helhet har en igenkännbar form 

samt att epikles finns med i alla nattvardsböner. Några "modord" finns med i flera böner i 

förslaget: "nära och nu", "här är platsen" "allt" och liknande Några kommentarer: nr 3: vad är 
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kärlekens hemlighet? Vi tycker om ansatsen i bönen men "kärlekens hemlighet" blir för 

flummigt. nr 11: delaktiga av eller delaktiga i? Meningen känns märklig 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

O Guds lamm nr 6 är ej provad i församling. Hur fungerar det med försångare i detta moment 

som är rätt meditativt till sin karaktär? 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 



231 

 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Det känns gott att kunna anknyta till kyrkoåret i tackbönen och om bönerna finns inget att 

anmärka på mer än att de är rätt allmänna och opoetiska. Därför använder vi i församlingen 

ofta allmänna bönerna 2 och 4 som sticker ut en aning och fångar tankarna på ett annat sätt. 

Eftersom bönen kan formuleras fritt så finns även andra böner som vi ofta använder. Vi skulle 
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önska att det i handboken uttrycks att tackbönen kan sjungas. Exempelvis som Taizesången 

"Tacka Herren, ty han är god"  eller psalmversen "Tack Herre för vad du oss ger". 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Kanske vore bra att "renodla" serierna mer - om man bestämmer sig för att överhuvudtaget ha 

olika serier - så att det som heter "A" blir mer av en historisk "Gregoriansk" serie, på 

motsvarande vis som "B" är en renodlad Sixten och "D" är en renodlad Runow. Då skulle till 

exempel den Afrikanska lovsången, samt musik av Göransson med flera tonsättare kunna 

hamna i andra serier, där de passar bättre stilistiskt.  Textunderläggningen i serie "A" bör ses 

över. Balkningen är fleaktigt utförd i förhållande till melismerna i Sursum corda t.ex. Vi ser 

gärna att man använder "Upplyft" istället för "Öppna" i Sursum corda - det står i samklang 

med uppmaningen inför Evangelieläsningen (Upplyft era hjärtan till Gud och hör....). Andra 

radens text kan dock gärna bytas mot ny variant som bättre passar melodin. Avslutningen 

"LIvets Gud.." tycker vi är bra t.ex.  I prefationen tycker vi det är synd att Ferialisalternativet 

är borttaget. Likaså saknar vi harmoniseringen med Ess-Bess i prefationens avslutning - ger 

ett extra lyft!   

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Församlingens musiker: "En serie som är stilistiskt renodlad och helgjuten. Sedan får man 

gilla stilen eller inte - det är en annan fråga, och det gäller för övrigt alla stilar/serier i 
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handboken." Församlingens präster: "Vacker men delvis svårsjungen, särskilt prefationerna".  

Vi önskar att Sixten kunde komplettera sin serie med ett ytterligare och KORTARE 

Laudamus, sjunget utan växelsång av församling. Det skulle vara bra med ett sådant 

alternativ.  

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Församlingens musiker: "Serien sägs vara Anglikansk i stilen, men det uppfattar inte vi 

musiker. Det finns inga traditionella inslag från katedraltraditionen i England, med tonsättare 

som Stanford, Wood, Vaughan-Williams etc. Kyriet i seriens inledning är Rysk-Ortodoxt, 

andra inslag är skrivna på 1980-talet, och ytterligare något helt modernt. Med andra ord är det 

stor blandning i denna serie. Man kan ifrågasätta urvalet och seriens berättigande." Vi har 

använt kyriet 4:C1 i många olika sorters gudstjänster och det fungerar bra. Lovsången 7 är 

mycket fin och både kör och präst klarar av att sjunga verserna. Lätt för församlingen att lära 

sig och verkar hålla. Prefationerna har definitivt blivit bättre och lättare att sjunga. Helig 2 och 

O Guds lamm 3 har använts i många år i församlingar och är fina och hållbara. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Församlingens musiker: "Åter en musikaliskt helgjuten serie av en och samma tonsättare 

(Runow). Passar säkert utmärkt i vissa sammanhang där man vill ha mässmusik i denna stil. 

Vi skulle gärna se fler exempel på välgjorda, helgjutna serier i den kommande handboken. I 

likhet med vår psalmbok kan det vara bra med en bank av kyrkomusik att välja bland." Serien 

är en aning ojämn i kvaliten och omdömet om serien är skiftande. Den älskas högt av vissa 

medan vissa tycker att den är förfärlig. Håller den att använda många år? Det som har 

fungerat allra bäst i vår församling är O Guds lamm som är omtyckt av församlingsborna för 

sin enkla och meditativa form. Kristusropet och Lovsången är också omtyckta, inte minst av 

barn. Prefationen och Helig är de delar som har fått minst genklang i församlingen när de har 

använts. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Församlingens musiker: "En serie med blandat innehåll, som drar åt vals- och allsångshållet. 

Inget fel att ha en serie i denna stil - passar säkert någongång, någonstans, men serien i sin 

helhet är spretig. Vi tycker t.ex att "O Guds Lamm" tillhör de bättre inslagen i serien, men 
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faller i ärlighetens namn lite utanför seriens ramar just därför. Kunde kanske passa bättre i en 

annan serie. Kanske skulle Harling ha en egen serie, i likhet med Sixten och Runow?" 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Inledningsordet sjunget Helig 1-4 använder vi inte i vår församling. Vi skulle önska fler 

sjungna alternativ med annan text. Inledningsord 15 är bra att det finns med och det används.  

Vi skulle önska recitationsanvisningar för hela Dagens bön så att den kan sjungas. Vi önskar 

fler alternativ till Hallelujarop och sjungna församlingssvar vid Kyrkans förbön. Ex ps 681. 

Även välsignelsen kan sjungas och Oslo Gospel Choir har en fin melodi. 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Textunderläggningen i serie "A" bör ses över. Balkningen är fleaktigt utförd i förhållande till 

melismerna i Sursum corda t.ex. Vi ser gärna att man använder "Upplyft" istället för "Öppna" 

i Sursum corda - det står i samklang med uppmaningen inför Evangelieläsningen (Upplyft era 

hjärtan till Gud och hör....). Andra radens text kan dock gärna bytas mot ny variant som bättre 

passar melodin. Avslutningen "LIvets Gud.." tycker vi är bra t.ex.  I prefationen tycker vi det 

är synd att Ferialisalternativet är borttaget. Likaså saknar vi harmoniseringen med Ess-Bess i 

prefationens avslutning - ger ett extra lyft!  

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 
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60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Påskljusprefationen saknas. Doppåminnelse är fin men också i viss mån problematisk 

eftersom allt fler är odöpta. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 
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74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dålig eller bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Ja 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Språket skulle ha behövt ytterligare en genomgång. Ibland faller orden platt, ibland använts 

långsökta metaforer, modeord samt oklara formuleringar. 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Det är bra och har gjorts på ett gott sätt. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Det är fint med doppåminnelse men det finns en problematik med att allt fler är odöpta. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 
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81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Hela handboken bör översättas till engelska. Delar av den till arabiska, franska, tyska, 

spanska, farsi samt ryska. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 
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87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 



240 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

Avstår  

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

[Inget svar] 
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104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 



244 

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Vi kommer att fortsätta att utforma gudstjänsten lokalt och hoppas på hjälp med en digital 

bank för böner och musik att använda. 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi har många synpunkter på hur processen gått till när det nuvarande förslaget tagits fram. 

Ambitionen att bredda handbokens musikutbud har bara nått "halva vägen". Mycket av det 

som ska föreställa "modernt" är tillkommet på 70-talet och i stilistiskt relativt traditionellt 

utformat, ex serie D som anknyter till traditionell frikyrklig lovsångstradition. Vi är också 

tveksamma till livslängden på några av de nyare bidragen. En diskussionsfråga i vår 

remissgrupp har varit om serie B till E bör finnas med i handboken. Kan de finnas i en separat 

digital bank? Eller är det bra om det finns utgivna serier? Frågan är sammanlänkad med 

frågan om nästa handboks livslängd. Tror vi att den kommer att användas under mycket lång 

tid som vi har använt tryckta böcker eller kommer vi att använda oss mer av digitalt material 

som är lättare att byta ut? 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vi saknar frågor om Kyrkans förbön. Från att det i Kyrkans förbön har funnits en tendens att 
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be för andra har fokuset vänts till att tacka och mer be för oss själva. Denna tendens finns 

även i Modeus förbönsbok. Vi ber exempelvis inte för "de svaga" eller "alla svaga" utan "om 

kraft att försvara alla svaga" (Förbön 1). Bönerna har på det sättet blivit allt mer 

självcentrerade vilket kan och bör problematiseras. Är det inte till Gud vi riktar bönerna för 

den andre? Förbönerna skapar skillnader mellan vi och andra människor genom att vi blir de 

som ber om hjälp för att hjälpa andra. Är det inte Gud som ska hjälpa oss och hjälper vi inte 

varandra? Vem vet när vi är starka och när vi är svaga. 
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10: Karlstads pastorat (registrerat: 2016-05-12 18:20:13) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Harald Cohén 

 

Befattning 

Domprost 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja, de möjliggör lokal gestaltning. 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Nej 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Det kommer att variera beroende på i vilken av våra 14 kyrkor vi firar gudstjänst. 
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17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Församlingarna uppskattar det. 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  
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24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Det kommer att se olika ut eftersom vi är olika församlingstyper. Det är viktigt att 

gudstjänsten är anpassad efter kyrkorummet och den gudstjänstfirande församlingen. 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Det är positivt att i högre grad följa kyrkoåret i gudstjänstmusiken. 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Bra med variation för olika sammanhang och traditioner. 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Kan ej bedömas. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

De är bra med variation för olika sammanhang och traditioner. 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  
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45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Inga kommentarer. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Inga kommentarer. 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lovsången 7 i Gudstjöänstmusik C bör kompletteras med den lovsång som finns föreslagen i 

2012 år kyrkohandboksförslag. Den nu föreslagna lovsången förutsätter försångare vilket inte 

alltid är möjligt. Genom att komplettera med ytterligare ett alternativ ökar användbarheten. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Komplettera orgelsatserna i gudstjänstmusik D samt Helig nr 4 med pianosatser som ger 

melodi och rytmik en större rättvisa. Nuvarande satser känns alltför "tunna". Församlingen 

uppskattar musiken och känner att de bär den med sig. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Inga kommentarer. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Inga kommentarer. 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 
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kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Inga kommentarer. 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Inga kommentarer. 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Inga kommentarer. 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Inga kommentarer. 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Inga kommentarer. 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Kan säkert fungera bra. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Det är viktigt och det ges goda möjligheter i förslaget. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Vi ser att de kristologiska, eskatologiska och diakonala perspektiven ges uttryck i 

gudstjänsten olika delar. Treenigheten kommer till tydligt uttryck redan i inledningsorden. Det 

inkluderande språket kan ge en större känsla av delaktighet liksom möjligheten för lekmän att 

delta och genomföra vissa delar av gudstjänsten. Att gudstjänsten kan ges fler uttryck än just 

det språkliga ses också positivt. 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Språket är enkelt utan att vara banalt. Kyrkohandbokens förslag har bearbetats på ett 
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förtjänstfullt sätt, men är för den skull inte färdigbearbetat. Vi menar dock att Svenska 

Akademiens remissvar innehåller många värdefulla synpunkter. 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Ingen kommentar. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Bra att det finns en formulerad teologi runt doppåminnelse, men det behöver utfärdas 

rekommendationer för utförandet också. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska och spanska. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 
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90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Ganska bra 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  
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98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I ganska hög grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Nej 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I ganska hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 
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108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Kan ej bedömas i nuläget. 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

Ingen kommentar. 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

Ingen kommentar. 
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130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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11: Åtvids församling (registrerat: 2016-05-13 11:44:28) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Elisabeth Eriksson 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja i stor utsträckning. Olika gudstjänstformer kan behöva olika typer av inledningsord. Där 

ger alternativen stor frihet. Det finns flera alternativ som kan användas om lekman leder en 

gudstjänst. Församlingens präster kan utforma inledningsordet på olika sätt. Någon använder 

ett inledningsord som fungerar som samling och inledning av gudstjänsten, någon har 

förkunnelse i form av ett kort beredelseord, någon läser dagens psaltarpsalm och så vidare. Är 

det en friluftsgudstjänst, en gudstjänst med många barn eller med många sörjande kan man 
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välja inledningsord utifrån sammanhanget vilket är viktigt eftersom det är där vi "anger 

tonen" för gudstjänsten och har möjlighet att "fånga upp" ovana gudstjänstbesökare.   

Angående inledningsord nummer 17: Vi har svårt att se det som ett lämpligt inledningsord vid 

vanlig huvudgudstjänst men vill gärna använda det vid en påsknattsmässa med 

doppåminnelse. 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 
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9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 
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15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

I huvudgudstjänsten vill vi, precis som idag, använda Bön om förlåtelse, Förlåtelseord och 

Tackbön. På friluftsgudstjänster och musikgudstjänster är det mer troligt att vi använder 

Överlåtelsebön.    

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 
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21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Vi tycker det är bra att man kan "översätta" Kyrie och Gloria till ett nytt språk men det är 

viktigt att texterna ändå rymmer samma innebörd som de traditionella texterna. Kyrie och 

Gloria i musik D lyckas väldigt bra med denna "översättning", samtidigt som man bevarat 

orden Kyrie och Gloria. Det blir en ny väg in i traditionen.   Det är också positivt att som i 

musikserie B använda de traditionella texterna men ge dem nya melodier.  Vi har svårt att se 

anledningen till att förkorta Gloria ur musikserie D i jämförelse med 2012 års förslag. Vi 

tycker att båda versionerna är bra men tycker inte att det är ett hållbart argument att förkorta 

den för att den annars blir för lång för barn och unga. Är det någon melodi de tycker om så är 

det just denna. Dessutom är det inte musiken som gör att det blir för långt, utan onödigt prat. 

Blir gudstjänsten för lång får man korta ner talade moment, eller ännu hellre utforma dem så 

att barn är delaktiga. Då blir det inte för långt för dem. 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Vi ser inte så väldigt stora behov av detta men i vissa familjegudstjänster, musikgudstjänster 

och friluftsgudstjänster som firas som huvudgudstjänst kan det vara befogat. 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 
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kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Sursum Corda: Det är bra med flera alternativ, men vi tycker att det är en försämring i 

jämförelse med 2012 års förslag att ändra från låt ert tack strömma fram till låt vårt tack 

strömma fram. På samma sätt tycker vi det var bättre med Låt oss tacka Herren vår Gud i 

Sursum Corda 2 istället för "Låt vårt tack till Gud strömma fram". Vi behöver inte vara så 

rädda för ordet Herre - det finns andra ställen i gudstjänsten där det kan bytas ut. Det känns 

som att man behöver bestämma sig hur tilltalet ska vara i detta moment, är det i första eller 

andra person plural genomgående eller ska det bytas mitt i?  Vi tycker att det är en försämring 

att i prefationen i musikserie E sjunga "Vi tackar dig vår Gud" istället för "Vi tackar dig vår 

Herre". Det är bra att se över språket för att göra det mer inkluderande men en överdriven 

rädsla för ordet Herre är kontraproduktivt. I detta fall blir det väldigt svårt att landa snyggt på 

ordet Gud så för att det ska fungera bra med musiken behöver det vara Herre.   Det är bra med 

fler prefationer för fler tider på kyrkoåret i de nyare musikserierna. Det gör att det är troligare 

att vi kommer att ha fler kyrkoårsanpassade moment i våra huvudgudstjänster än vad vi har 

idag. 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Absolut viktigast för oss är att orden "Trons mysterium" (i någon form) får finnas med som 

fakultativt moment. Dels betonar orden att nattvarden faktiskt är ett mysterium, något vi inte 

helt kan förstå, dels hjälper orden till att leda över till acklamationen. Dessutom är 

användandet av dessa ord utbrett i Svenska kyrkan redan idag, trots att det inte finns med i 

handboken. Gissningsvis kommer man inte att sluta med det bara för att det inte kommer med 

nu - därför är det bättre att göra det till en möjlighet. Det finns teologiska argument både för 

och emot detta bruk och vi hoppas att man lyssnar mer på de positiva argumenten.   Vi anser 

att nattvardsbönerna bör genomgå en rejäl teologisk och språklig granskning. När det gäller 

teologin  saknar vi i flera böner en tydlig epikles, och i några fall en tydlig anamnes. Detta är 

moment som traditionellt ska ingå i en nattvardsbön. Många förbättringar har gjorts sedan 

2012 års förslag men det behöver bli ännu bättre. Språkligt har också många förbättringar 

gjorts och vi är postitiva till ett mer modernt språgbruk men fortfarande är många böner 

väldigt pratiga, de svämmar ut i överdådiga formuleringar, de vill berätta så väldigt mycket att 

man missar bönens fokus. Många böner skulle tjäna på att stramas upp och skalas av för att 

bli tydligare och för att hålla i längden.   I vår församling har vi i många år använt växellästa 

nattvardsböner, något som ger stor delaktighet när hela församlingen på ett mer aktivt sätt är 

med och ber nattvardsbönen som annars lätt blir ett moment där prästen står och pratar utan 

engagemang från församlingen (det gäller i synnerhet de nya, långa bönerna). Under denna 

försöksperiod har vi växelläst flera av förslagets nattvardsböner och det har fungerat bra så 

det är önskvärt att fler böner markeras som möjliga för växelläsning. Vi är dock tveksamma 

till förändringen av nattvardsbön 4. Även om vi förstår motivet, att det ska bli lättare med ett 

och samma svar från församlingen, så tycker vi bättre om den förra varianten.   Några övriga 

synpunkter:  Nattvardsbön nr 3 - Förutom att vi saknar epiklesen är det mycket prat om kärlek 

och kärleks hemlighet. Vad menas med det? Både språk och teologi behöver skärpas.  
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Nattvardsbön nr 6 - Vi ogillar förändringen av rad fyra och föreslår formuleringen: du är som 

en fader och en moder för oss.  Nattvardsbön nr 12 - Vi tycker mycket om bönens första 

avslutning men vi tycker inte att den passar ihop med bönens inledning och det är ju också ett 

tillägg till en tidigare bön. 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Alternativ nummer 4 har genomgått en absolut nödvändig förändring som gör att vi kommer 

att använda den i våra mässor. Nu rymmer den hela innehållet från den traditionella texten till 

Agnus Dei, men klätt i en delvis ny språkdräkt vilket vi uppskattar mycket. Vi anser också att 

alternativ 3 och 5 har en teologisk fördel då de talar om världens synd istället för synder, 

vilket är i enlighet med bibelordet.   Vi tycker inte om alternativ 6 och skulle önska O Guds 

lamm från Per Harlings vismässa, dels då det är bättre rent teologiskt, dels då det skulle bli en 

sammanhängande helhet från Sursum Corda till Agnus Dei 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 
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41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Vi tycker att samtliga böner är bra. 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Den är klassisk och hållbar och rymmer en stor mångfald. Vi väljer inte bort den i vår 

församling för att vi inte tycker om den utan för att vi arbetar med gudstjänst utifrån andra 

"värden" och riktlinjer. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Musik som verkar svår till en början men som växer när man blivit bekant med den. Det gör 

att vi också tror att den är hållbar i längden. Vi tycker särskilt mycket om Lovsången, 

Lovsägelsen och Helig.  Det är roligt att se att man kan sätta ny musik till de klassiska 

texterna utan att det känns konstgjort. 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 
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49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Kristusropet, Helig och O Guds lamm är bra men vi tycker inte om förändringarna av 

prefationerna i jämförelse med 2012 års förslag.  Även här är det roligt med "ny" musik till 

klassiska texter, och varsamma förändringar av texterna. Det blir en kombination av 

igenkänning och nytänkande. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Vi tycker mycket om Kristusropet och Lovsången som på ett fint sätt "översätter" de klassiska 

texterna till ett mer modernt/livsnära språk samtidigt som de behåller orden Kyrie eleison och 

Gloria.  Gloria uppskattas av alla åldrar och fungerar väldigt bra med barn och unga. Vi har 

svårt att se varför den tidigare versionen skulle vara för lång, men vi tycker om båda 

varianterna.  Helig har inte fungerat så bra i vår församling, både unga och äldre är kritiska till 

den. Ungdomarna tycker att den är lite barnslig i sin text.  Förändringen av den längre O Guds 

lamm är mycket bra och nu tycker vi att även den är ett fullgott alternativ till den klassiska 

texten. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lovsången känns för lång och ger mer intryck av en sommarvisa. Lovsägelsen och Helig är 

bra - vi har använt den i flera år och den fungerar för både unga och gamla. Agnus dei känns 

tjatig och vi skulle heller se att man även där använder Per Harlings vismässa. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Det enda vi använder är ett Hallelujarop men vi anser att de sjungna moment som finns är bra 

och slitstarka och kan användas i olika typer av gudstjänster och församlingar. Det är lätt att 

tänka att de mest hör hemma i storslagna gudstjänster och katedraler men det mesta kan 

fungera var som helst. 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Positivt att prefationerna är skrivna med skaftlösa noter. 
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57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Kristusrop 3 första halvan upplevs svårsjunget, andra halvan mycket snyggt. Takt 3 i Helig 1 

var i melodiskt avseende mycket bättre 2012. Skall man sluta en melodi på ters? Grundton är 

kanske bättre.  

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Kristusropen 4 och 5 lättlärda melodier, fast aningen tråkiga.  Bra med växelsång i Kristusrop 

5 Positivt att Lovsången använder den latinska texten, men kan man tänka sig en svensk 

textunderläggning som alternativ? Sursum corda har en konstig periodisering på sista 

systemet. (Det är en takt för mycket) Prefationen var mycket bättre 2012! Vi har använt den i 

stor utsträckning. Helig känns både lättsjungen och hållbar. O Guds lamm tyckte 

församlingen var bättre i d-moll.  

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Varför är Gloria förkortad?  Gloria  skulle dessutom vinna på att sänkas till F-dur istället för 

nuvarande G-dur, i synnerhet om den nya förkortade varianten, där man går upp på andra 

frasen, ska gälla. Prefationen är lättare att sjunga än 2012:an. Helig: Takt 3 från slutet bör ha 

samma rytm som första takten. Ta bort synkopen på evighet. O guds lamm: Båda är bra. Goda 

ändringar i texten sedan 2012.  

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Kristusrop 7: Bra med växelsång, fin melodi. Lovsången 9: Noteringen är tydligare än 2012. 

Lovsägeln E1: Vi tackar dig vår Gud blir platt fall. En förhållning kanske? Bra tonart på Helig 

O Guds lamm 6: Bra med växelsång och sekvensmelodi.  

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 



288 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 
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67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Ja men vi anser att förslaget kan bli bättre. Vi ser hellre att man använder överlåtelsebön 

istället för bön om förlåtelse och förlåtelseord. Vi anser att påskropet och tändande av 

påskljuset ska kunna ske direkt i mässans början, innan inledningsordet. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

- Att det finns möjlighet till växelläsning i många moment. - Att det finns många moment som 

kan ledas/utföras av annan än präst. - Att det finns många moment som kan ledas/utföras av 

barn och unga - Att det finns en mångfald i språket, att språket uttrycker många olika 

erfarenheter av tro och liv. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  
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75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Det har gjorts stora förbättringar beträffande teologin men det behöver bli ännu bättre. Vi 

tycker att det är särskilt viktigt att de moment som man inte får formulera fritt granskas och 

förtydligas i sin teologi då dessa moment på ett särskilt sätt uttrycker Svenska kyrkans tro och 

bekännelse. Vi tänker här i första hand på bön om förlåtelse, överlåtelsebön, nattvardsbön och 

dopbön. Dessa moment måste på ett klart och tydligt sätt uttrycka Svenska kyrkans 

bekännelse. Alla teologiska motiv kan inte uttryckas i alla alternativ, men det behöver vara 

tydligare vad synden, förlåtelsen, nattvarden och dopet är för något.   Därför anser vi att 

slutförslagets texter bör genomgå en noggrann granskning av oberoende teologer i samarbete 

med en språklig granskning. Det finns goda möjligheter att med ganska små justeringar göra 

texterna riktigt bra.   

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Det har gjorts förbättringar sedan förra förslaget, främst när det gäller att rensa bort känsloord, 

modeord och upprepade uttryck men precis som när det gäller teologin behöver språket 

ytterligare skärpas och förtydligas  när det gäller ordval, grammatik, stilistisk nivå, rytm med 

mera. Många texter är fortfarande väldigt pratiga, det är fortfarande många känslouttryck och 

vaga uttryck. Viljan att ha en mångfald i språket och ge uttryck för olika erfarenheter tycks ha 

kantrat och risken blir istället att många känner sig exkluderade då de inte känner och tänker 

precis så som texterna säger.  Vi tycker att man ska vara rädd om de specifika begrepp som 

kyrkan har för att uttrycka vår tro och bekännelse till exempel synd, frälsning och liknande - 

de kan inte utan vidare bytas ut mot andra begrepp. Däremot menar vi att det är bra att 

modernisera och revidera språket i övrigt, till exempel att säga "be" istället för "bedja" och att 

man inte behöver ha ett mer "högtidligt" eller "värdigt" språk i gudstjänsten än i andra 

sammanhang.    Vi anser att slutförslagets texter bör genomgå en noggrann språklig 

granskning i samarbete med en teologisk granskning. Det finns goda möjligheter att med 

ganska små justeringar göra texterna riktigt bra. 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Många bearbetningar är bra men vi tycker att det verkar finnas en överdriven rädsla för ordet 

Herre. Inklusivt språkbruk handlar dock inte bara, kanske inte ens främst, om könsneutralt 

språk. Det finns andra språkliga barriärer som kan distansera och exkludera människor. 
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Därför ser vi positivt på att man inte vill använda ett onödigt högstämt språkbruk bara för att 

man är i kyrkan och i gudstjänstsammanhang. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Vi tror inte att det har någon större betydelse. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Eftersom de fem minoritetsspråken har en särställning bör delar av handboken översättas till 

dessa språk även om vi inte har det behovet lokalt. Beträffande andra språk anser vi att det bör 

finnas ett utdrag översatt till engelska, spanska, franska och tyska motsvarande det som finns 

till HB 1986. Dessutom skulle vi vilja få tillgång till ett visst material översatt till de språk 

som talas av många av de flyktingar som kommit till Sverige på senare år till exempel 

arabiska, tigrinja och amarinja. Till exempel skulle namnen på mässans olika moment kunna 

finnas på dessa språk så att man kan göra en agenda där det går att följa med i ordningen även 

om inte alla böner är översatta.  Materialet på andra språk behöver inte finnas utgivet i 

bokform utan kan med fördel finnas på nätet. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 
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90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Ganska bra 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I hög grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Nej 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  
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109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Det ger möjlighet att skriva egen musik och forma en mässa utifrån församlingens 

musikaliska förutsättningar, anpassad till lokal fromhetstradition. Det finns också möjlighet 

att hämta in  nyskriven musik från andra församlingar och sammantaget ger det stor valfrihet. 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 
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130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

- Generellt anser vi att förslaget är bra men såväl språket som teologin behöver granskas av 

sakkunniga och skärpas, bli mer distinkt, tydligt. Dels för att hålla över tid, dels för att det inte 

ska uppstå tveksamheter om vad Svenska kyrkan tror och bekänner. Detta gäller framför allt 

nattvardsbönerna samt texter i dopordningen.  - Det är viktigare att ha många alternativ till de 

moment som inte får utformas lokalt än de som man får formulera fritt, då det är i dessa 

moment som kyrkans bekännelse är central. Alltså hellre fler och större variation på 

nattvardsböner och böner om förlåtelse än på inledningsord.  - Vi anser att man absolut ska ha 

med orden Trons mysterium/Detta är trons mysterium/Stort är trons mysterium ska finnas 

med i nattvardsbönerna, inte obligatoriskt men som en möjlighet.  - Vi tycker det är bra att 

gudstjänstens texter anpassas till Bibel 2000 men att man behöver ta ställning i varje enskilt 

moment till hur den anpassningen ska se ut. Beträffande välsignelsen anser vi att 

presensformen är mindre bra och föredrar varianten :"Må Herren välsigna och beskydda er..." 

och så vidare  Angående överlåtelseböner: - Vi saknar överlåtelsebön nr 3 från 2012 års 

förslag. - Vi anser att raden "jag ber dig" bör finnas med i överlåtelsebön nr 1 eftersom den 

bönen ofta används som syndabekännelse idag och därmed är det många som kan den utantill 

i den formuleringen. Dessutom blir det språkligt bättre med den gamla formuleringen. - Vi 

undrar också varför meningen "Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer" saknas i 

överlåtelsebön nr 2 (Den finns med i förslaget från år 2000 och vad vi vet är det så som den är 

skriven från början. Den meningen ger bättre sammanhang i bönen).     

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Angående dopet: - Inledningsord tre behöver en "länk" till nästa moment, en formulering som 

säger att detta gäller "det barn som idag ska döpas".  - Dopbönerna måste bli mycket tydligare 

i sin teologi, då dopet faktiskt är ett sakrament. Både vatten och Ande och vad som sker i 

dopet ska framgå tydligt.  - Vi anser att man ska ta vara på de synpunkter som kom från 

Dopgruppen (2011) när det gäller handpåläggningen. Det är mycket märkligt att föräldrar och 

faddrar bjuds in till handpåläggning vid befrielsebönen. Det borde istället ske vid bönen om 

Anden direkt efter dophandlingen. Dels markerar vi tydligt var fokus i dopgudstjänsten är, 

dels knyter man ihop dopet med konfirmationen då handpåläggningen också sker vid bönen 

om Anden.  - Namnfrågan är viktig men samtidigt svår att få knyta ihop med resten av 

dopgudstjänsten.Kan vi hitta en form så att den blir relevant både  för familjerna och ur 

teologiskt perspektiv? Måste det vara en fråga? Kan prästen säga ?Vi samlas till gudstjänst 
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där NN ska döpas?? Kan vi göra mer  teologi av namn-momentet med hjälp av bibelord som 

?Ditt namn är skrivet i mina händer? eller ?ha sitt namn skrivet i livets bok??  Angående 

vigselgudstjänsten: - Ordningen behöver ses över och speglas mot vad som egentligen är 

Svenska kyrkans äktenskapsteologi för att det ska bli tydligare vad det är som sker i 

vigselgudstjänsten.  - Vi önskar ett klargörande i vad som är Svenska kyrkans hållning i 

frågan om brudöverlämning.  - I förslaget på bibeltexter tycker vi att texten ur Romarbrevet 

ska kompletteras med vers 15 "Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som 

gråter" (som i HB86)  Angående begravningsgudstjänsten: - Vi tycker vi att den "existentiella 

frågan" i bön nr 9 är överflödig för att inte säga olämplig. Vill man ge uttryck åt den frågan 

kan man göra det på annat sätt.  - Vi anser inte att det behövs en särskild ordning för 

begravning av barn som dött i späd ålder, i synnerhet då den föreslagna ordningen inte 

innehåller något som inte redan finns i det övriga materialet. Som präst bör man kunna 

utforma en begravningsgudstjänst för barn med hjälp av handbokens alternativ, det ingår i 

yrkeskompetensen. Dessutom måste man alltid ta hänsyn till den specifika situationen så det 

går knappast att använda ett sådant förslag rakt av. Det är skillnad på ett dop i krissituation då 

det är mycket bråttom -  en begravning har man gott om tid att förbereda. 
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12: Skellefteå pastorat (registrerat: 2016-05-13 14:55:12) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pär Parbring 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

De ger uttryck för en flerfald av olika teologiska perspektiv, och har plats för fri formulering, 

så: ja. 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 
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Vi utformar dem efter vår praxis, där vi vid mässfirande företrädesvis använder förlåtelsebön 

1 eller 3. I gudstjänster (utan nattvard) beds vanligen överlåtelsebön. Däremot saknar vi 

möjligheten att be Margareta Melins överlåtelsebön så som hon själv först författade den, med 

ordalydelsen "som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer", som gör bönen tydligare och 

begripligare. 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 
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19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Det är positivt att det finns fler möjligheter än i 1986 års förslag, men vi måste vara varsamma 
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med hur många olika vi använder för församlingens skull. Negativt är dock att 695:3 (Du 

evigt strålande) saknas, en melodi som används hos oss. Vi vill också, trots vårt svar, 

egentligen använda Lovsången ur serie D ganska ofta, men då enligt KHBF2012. Den 

avkortning som är gjord i KHBF2016 har gjort lovsången mycket sämre. 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Undantagsfallen är hos oss just undantagsfall. Vi har inte ett stort behov av att göra sådana 

avsteg, men det kan förekomma någon gång. 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Det är bra att i högre grad kunna följa kyrkoåret. Sursum corda har en del brister. Lovsägelsen 

1 måste få en språklig uppdatering, så att ?allena? får blir ?endast?. Det passar i exempelvis 

gudstjänstmusik C dessutom bättre rytmiskt. Lovsägelsen 2 har fått en märklig formulering, 

där svaret på ?låt vårt tack till gud strömma fram? blir ?livets gud är värd?? Förutom att det är 

svårt att sjunga med nuvarande melodier, förstår vi inte varför ?endast? försvinner här. Är det 

underförstått så att någon annan Gud (eller något annat skapat) skulle kunna vara värd vårt 

tack och lov? Generellt passar olika formuleringar olika bra rytmiskt till melodierna, vilket 

också behöver beaktas.  Några reflektioner kring texterna:  Trettondagstidens prefation känns 

ganska utslätad jämför med 1986 års version, om ?din härlighets återsken och ditt väsens 
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avbild?. Det är just sådant lite kraftfullare språk som vi saknar på en del ställen i 2016 års 

förslag. Allmän 1 har i relation till 86:ans trefaldighetstiden 1 tappat gudsfolksperspektivet, 

vilket är en allmän brist på flera ställen i KHBF16. ?för att vi skulle höra samman med dig 

och vara ditt folk på jorden.? Allmän 3 uppfattas som menlös i sin korthet. 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Generellt sett är några av nattvardsbönerna så ?tunna? innehållsmässigt och dessutom korta, 

att vi inte ser någon mening med att behålla alla.  9 vill vi egentligen ha kvar, men några 

viktiga formuleringar från dess form i HB86 (nattvardsbön G) saknas, inte minst 

gudsfolksperspektivet i ?genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära 

skall aldrig upphöra?. Det här skulle man kanske kunna formulera lite modernare, men att 

formuleringen helt har fallit bort är mycket olyckligt. Varför inte lyfta tillbaka den växellästa 

formen av nattvardsbön G som en möjlighet?  4 är omtyckt för sitt vardagliga språk och 

möjligheten till växelläsning, men den håller tyvärr inte teologiskt, eftersom den ?slätar ut? 

realpresens. Kristus blir här lika mycket/på samma sätt närvarande ?i glädje, sorg och kamp? 

som i nattvardsgåvorna. Det måste här bli tydligare att Kristus är verkligt närvarande på ett 

särskilt sätt i brödet och vinet.  

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 
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De O Guds lamm som förändrats sen 2012 används ytterst lite i församlingen, därför har det 

ingen nämnvärd betydelse. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Det är bra med den bredd och mångfald som finns här. 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Igenkännande, tradition och välkänd. Vi överväger att helt eller delvis fira gudstjänst med 

Gudstjänstmusik A som bas efter att remissperioden är över. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Generellt svår, både att sjunga och ta till sig. Lovsången har dock fått en mer logisk 
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uppdelning än i KHBF2012, där P/L nu agerar försångare i de svårare partierna, och 

församlingen sjunger samma omkväde hela vägen. Gudstjänstmusik B fordrar nästan en kör 

för att församlingens ska kunna hänga med. 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

C är ett bra komplement till A som är mycket användbar och sångvänlig. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lovsången måste här gå tillbaka till 2012 års version. Den nuvarande upplevs stympad. För 

övrigt kan serien vara bra i vissa gudstjänster, och har klara förbättringar jämfört med 2012. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Uppbyggnaden med försångare - församling är bra. Lovsången är omtyckt, men upplevs något 

årstidsbunden (främst sommar) och väl ordrik. 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Införande av hallelujarop är väldigt bra och har blivit naturligt för församlingen. 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Det är bra att mycket är kvar i sin ursprungsform. 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Vi väljer här att kommentera fråga 57-60 i ett och samma, kring hela handboksförslaget. - 
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bättre genomarbetat med läsbarhet, notering och relationen mellan text och musik, särskilt i 

prefationerna. Upplägget i böckerna är bra, så att det blir mindre bläddrande. Orgelsatserna är 

förbättrade. 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 
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65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Ja i huvuddrag är det det, fast vi kommer fortsätta ha lite lokala varianter på vissa inslag. 
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70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Delaktighet är inte minst att församlingen kan sin gudstjänst och hänger med i böner och 

församlingssvar. Därför betyder delaktighet i framtiden hos oss att vi måste välja väg i 

kyrkohandboken, så att variationen i texter och melodier inte blir så stor. Naturligtvis kan det 

finnas utrymme för undantag, men vi kan inte som församling använda många olika 

mässmusiker, t.ex. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Ja på alla frågorna, men eskatologin skulle bitvis kunna bli ännu tydligare. Att vi lever med 

Guds fullkomliggörande för blicken, och närvarandegör det nu genom våra handlingar. 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Vi reagerar ganska starkt på att så många ?Herre? har försvunnit, i synnerhet i relation till 

HB86. Mest påtagligt i sändningsordet. Det är en så pass fast formulering, ?låt oss gå i frid, i 

vår herres Jesu Kristi namn? att vi inte kan se att församlingen skulle gå att vänja om.  

Generellt sett menar vi också att just detta att Jesus är Herre behöver ett större utrymme i 

handboken. Förutom att det är en grundläggande urkyrklig bekännelse, är det också just där vi 

hittar vårt stöd när vi ifrågasätter olika förtryckande maktstrukturer (inte minst patriarkala 

strukturer). Det finns bara en Herre, och inget annat är Herre över oss. Den Herren är 
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dessutom inte en ?patriark? utan bibelns berättelser visar gång på gång hur Gud bryter av mot 

sådana föreställningar. I vår församling möter vi heller inte ett ifrågasättande  av att använda 

ordet Herre i böner.  Uppdateringen av språket är bra, generellt sett, men det har gått inflation 

i vardagsspråk, som varken har den kraft eller den ?outslitbarhet? som många formuleringar i 

HB86 har.  

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Det är bra att vi breddar sätten att beskriva Gud, men ?inklusivt språk? behöver definieras 

tydligare för att bli ett gångbart begrepp. I nuläget har det på en del ställen snarare lett till ett 

fattigare språk, där Gud omtalas som Gud hela tiden, utan variationer som ?Herren? och för 

den delen att kunna använda personliga pronomen. Rent språkligt upplever vi det otympligt 

att inte få benämna Gud som han, hen eller hon. Det här behöver bearbetas ordentligt, inte för 

att återinföra alla (men gärna några) ?han? utan för att få ett bättre språk i bönerna som också 

kan ta in sätt att beskriva Gud i kvinnliga termer. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Liten betydelse. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 
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82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Ja, vi behöver det tillägg till handboken som fanns till HB86 som har gudstjänstordningar, 

inte minst för kyrkliga handlingar, på några av de större europeiska språken ? engelska, 

franska, tyska, spanska. Det förekommer några gånger per år att vi behöver använda sådana 

översättningar för t.ex. vigslar och dop. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  
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96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I hög grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Ja 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 



322 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  
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116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Det blir en större möjlighet för oss att lokalt producera musik till gudstjänsten. 
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127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

Inte så mycket, men det är bra med ett förtydligande kring söndagsbön, som firas ibland i en 

samarbetskyrka i församlingen. 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Angående inledningsord, förlåtelseböner, nattvardsböner mm. där man ska klicka i "vilka vi 

kommer att använda" har vi generellt sett gått efter principen att de vi inte har bockat för inte 

bara är sådant vi inte använder, utan sådant som har så pass påtagliga brister att de antingen 

behöver tas bort eller förbättras. Exempelvis är inledningsord 5 för banalt, 7 försöker famla 

efter allt på en gång, men passar inte riktigt in någonstans, 8 påminner om 7, fast famlar 

tidsmässigt osv. Allt detta har vi inte kommenterat, men så ska frånvaron av "bock" på 

alternativ tolkas.  När vi har svarat "ganska bra" (t.ex. fråga 130, om generell bedömning av 

den allmänna gudstjänsten) på frågor så betyder det i allmänhet att vi tycker att det finns 

påtagliga brister, men att mycket ändå är bra.  1. Överlåtelsebönen i den allmänna 

gudstjänsten. Vi använder ibland Margareta Melins ursprungliga formulering som också 

innehåller ?som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer?. Vi saknar denna möjlighet i 

handboksförslaget, som gör bönen mycket tydligare och begripligare.  2. Kyrkans förbön 5 

har en formulering om att be om förlåtelse ?när vi skadat oss själva och andra?. Det här är en 

mycket olycklig formulering, eftersom den lätt kan missförstås av den som befinner sig i ett 

självskadebeteende. Det är inget som vi i första hand ska be om förlåtelse för, utan en 

situation där man behöver helande. Om förbön 5 ska finnas kvar som alternativ måste en ny 

formulering till, som t.ex. ?när vi syndat mot oss själva och andra?.  3. Dopgudstjänsten 

saknar det första alternativet till förbön från HB86. ?Barmhärtige Gud och Fader, barnen är 

vår framtid, vår oro, vår glädje??, en bön som är väldigt populär både bland dopfamiljer och 

andra.  4. Konfirmationsgudstjänsten måste kunna ha en tydligare fråga, mer i stil med HB86. 

Den fråga som står i KHBF16 blir väldigt platt, ?vill ni konfirmeras?? Dessutom bör frågan 

stå efter trosbekännelsen, och närmare avspegla den fråga man får vid dopet.  5. Vigselns 
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inledningsord 2 skulle gott kunna ha mer av den tydligare kyrkliga formuleringen den hade i 

HB86. De par som inte känner sig bekväma med ord om ?barnens kristna fostran? väljer ändå 

inte inledningsord 2 så som det ser ut i KHBF16. De som däremot vill ha den tydliga 

formuleringen om ett heligt förbund som hämtar stöd i tron och gudstjänsten blir i nuläget 

berövade på det.   

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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13: Kinds pastorat (registrerat: 2016-05-13 15:24:13) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Fredrik Hägglund 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Fler möjligheter till växelläsning, framförallt varianter som även kan inkludera barn som ännu 

inte läser själva. b) Högmässogudstjänstens inledningsord ?Herren är i sitt heliga tempel?? 

borde tillföras som alternativ. c) Vi anser att inledningsord 5 bör utgå som alternativ  
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6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 
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10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 
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16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Vi uppskattar att möjligheten ges till att använda en trinitansk lovpsalm på denna plats i 

mässan 
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22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår  

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Vi ser att det skulle behövas fler alternativ till nattvardsbön med integrerad förbön, att 

användas ex. vid kortare/enklare mässor. 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 
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44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 
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kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 



343 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

I våra samtal kring remissen har just ?delaktighet? varit ett centralt begrepp. Med den stora 

valfrihet det finns att utforma församlingens gudstjänster lokalt finns det en aspekt att den 

lokalt formade och förankrade gudstjänsten kan rymma hög grad av delaktighet för de som 

regelbundet firar denna gudstjänst, men att det samtidigt finns risken för en lägre grad av 

delaktighet inom Svenska kyrkan som helhet, då variationerna gör det svårt att uppleva 

samma delaktighet. Som vi skrivit ovan ser vi att det behövs fler moment som kan ske i 

växelläst form. Som en del i begreppet ?delaktighet? har vi även reflekterat kring att det inte 

ges en fast ram för att inkludera diakonatet i kyrkohandboken. Att ange ?D? som alternativ till 

vissa moment skulle bättre motsvara den liturgiska utvecklingen i många församlingar. Vi ser 

det inte som en ersättning för ?P?, utan som en möjlighet att tydligt inkludera diakonatet i 

kyrkohandboken.  

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 
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76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

På många ställen finns alltjämt formuleringar som inte ligger bra i munnen. Det stilistiska 

behöver ytterligare en genomarbetning vissa av dessa saker kommer att påtalas i 

spontanremisser från enskilda personer. 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 
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82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, arabiska, spanska, franska och tyska 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 
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89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår  

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

Avstår  

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

[Inget svar] 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Ganska bra 

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra  
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128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

KO17§6 fyller knappast någon funktion med den nya handboken. 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Förlåtelsemomentet. 7.  alternativ 2 tydliggör inte individens skuld/synd utan det jag själv 

?känner ansvar för?.  Bör utgå.  alternativ 6 har en formulering ?Möt oss med din nåd?, vilket 

kan ha en större tolkning än själva förlåtelseorden. Bör utgå 9. Till alternativen bör tidigare 

förlåtelse ord: ?Dina synder är dig förlåtna?? tillfogas som alternativ 11. Löftesord 4 har 

enbart ?P? som alternativ till ledare. Vi har svårt att se den teologiska meningen med att det 

för just detta löftesord ska knytas till prästvigningen. Bör vara ?P/L? som övriga löftesord. 13. 

Tackbön 3 bör utgå, då tacksamheten inte är riktad till Guds förlåtelse som nyss förmedlats i 

förlåtelseord/löftesord. En tacksamhet att ?allt bärs av Guds kärlek? är i sig en god bön ? men 

svarar inte i gudstjänsten på Guds konkreta förlåtelse. 23. Eftersom det finns möjligheter att 

utforma alternativa ordningar för ?Mässa?, ser vi det som onödigt att börja ?reducera? 

Högmässans form. 25. Möjligheten att ersätta Trosbekännelsen med en trinitansk psalm anser 

vi vara en god möjlighet i undantagsfall. Däremot undrar vi varför denna trinitanska psalm 

inte ska väljas ur Den Svenska Psalmboken? Eftersom Lovsången har detta som krav, ser vi 

det som än mer naturligt att det ska vara så för en Trospsalm som ska uttrycka vår kyrkas 

bekännelse och lära. 28. Vi saknar Julottans förbön som ett av alternativen, likaså att Sv. 

psalm 700:3 inte finns med som alternativ då den finns med i psalmboken. 61. På samma sätt 

som det i Kyrkohandboken finns en ordning för Påsknattsmässa, ser vi att det skulle vara bra 

att det även skulle finnas en ordning för Julnattsmässa. Denna gudstjänstform har blivit 

vanligare och en gemensam ordning skulle underlätta lokalt. 84. Vi ser inte att alternativ 3 

inte rymmer våra krav på tydlighet kring tydningen av dopet och att det utgår. Vi ser också att 

dagens kyrkohandboks inledningsord bör tillfogas som alternativ. Samtliga präster i 

remissarbetet saknar detta inledningsord och har svårt att se att alt. 1 och 2 (som var för sig 

upplevs som delar av det nuvarande inledningsordet) kan fungera lika väl i gudstjänsten som 

det nuvarande. 90. På samma sätt saknar vi möjligheten at använda nuvarande dopbön i sin 

helhet, istället för de avkortade alternativen som ersatt. 104. Med konfirmationens koppling 

till dopet så ser vi platsen direkt efter trosbekännelsen som den naturliga platsen för ?Fråga till 
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konfirmanderna?. Att förlägga frågan till inledningen gör att anledningen till konfirmandernas 

möjlighet att själv säga ?Ja? till sitt dop istället blir ett ?Ja? till något annat och mer allmänt 

?konfirmeras?.  

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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14: Hägerstens församling (registrerat: 2016-05-13 16:07:28) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Eva-Britt Löf Hansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja de olika inledningsorden kan användas vid olika typer av gudstjänster, vid olika tider på 

kyrkoåret och väljas uitfrån lokalt perspektiv. Möjligheten till att välja annat inledningsord än 

de föreslagna alternativen eller beredelseord ger stora möjligheter till lokal gestaltning.  

Inledningsord 7 känns något främmande för oss i en storstadsmiljö. Fjäll och skogar är inte 

den miljö vi lever i.   
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6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 
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10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 
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16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Förslaget ger stora möjligheter till lokal utformning av förlåtelsemomentet.  Några synpunkter 

som framkommit: Bön om förlåtelse 4 var bättre formulerad i förslaget från 2012 och vi 

skulle gärna vilja ha den formuleringen som helhet i den nya handboken. I kommentarerna till 

förändringarna uppges att syftet bakom är flerfaldig. "Läkedom" har tagits bort för att inte en 

sammanblandning ska ske mellan synd och sjukdom. "Brustit mot" menar man inte riktades 

tillräckligt tydligt till Gud, som därför bytts ut mot "brustit i kärlek".  Men det finns helt 

enkelt tillfällen i livet när bön om "upprättelse" inte räcker till för den själsliga smärtan man 

åsamkat sig själv och andra. Tillfällen då "brustit i kärlek" klingar falskt av underdrift. Att 

sjukdom tidigare i historien kopplats till synd kan inte få står ivägen för bön om Guds 

"läkedom" idag. En tydlig bön om upprättelse och läkedom i nutida språkdräkt behövs och 

därför vill vi behålla Bön om förlåtelse 4 i 2012-års formulering.  Bra med manga alternativ 

så vi kan variera under kyrkoåret.  Bra att tackbönen efter förlåtelseordet är fakultativt.    

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Vi har använt det nya förslaget ang. Kristusrop och Lovsång och anpassat oss efter de 

förändringar som gjorts från föregående förslag/handbook och det har gått bra.  

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

När vi firar Mässan/Gudstjänsten som Temamässa/Temagudstjänst eller Mässa/Gudstjänst 

med små och stora är det bra att kunna välja andra texter än evangeliebokens, färre 

bibelläsningar och trinitansk psalm. 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Det är svårt att sjunga alt 2: Öppna era hjärtan för Gud. Alternativ musik önskas. 
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33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 
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35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Vi kommer att använda oss av de flesta av nattvardsbönerna vid olika typer av gudstjänster. 

Bra med många olika alternativ. 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Bra med många alternativ så anpassning kan ske till olika typer av gudstjänster. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

Alternativen för bön efter kommunionen är ganska okomplicerade. 
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42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lovsångerna ps 18, ps 641:7 samt ps 337 borde finnas med i Handboken, med inledande Ära. 

Ordet Advent bör strykas i underrubriken till Lovsägelsens inledning på sid 47 såväl som sid 

107 (serie B), eftersom denna inledning fungerar för alla representerade serier.   

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Församlingsdelarna är bra, försångsdelarna (prefationer m.m.) mer komplicerade och 

svårsjungna, och kräver en erfaren och duktig präst/försångare. Vi vill nämna Kyrie 3 B:1, 

Laudamus 6:B1, Helig 1:B1 som lyckade delar i serie B.   

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Serie C håller inte ihop som en helhet, men har fina enskilda delar, där vi vill framhålla: Kyrie 

4:C1, Helig 2:C1, O Guds Lamm 3:C1 Dessa kunde finnas som ett komplement. Passar i 

enklare sammanhang, kvällsgudstjänster, konfirmander t.ex.   
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50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Serien är omtyckt vid familjegudstjänster. Vi ifrågasätter dock om musiken är hållbar för 

många år framöver. Vi vill lyfta fram Kyrie 6 D:1, Lovsången 8 D:1, Helig 3 D:1   

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

I sin genre, folklig populärmusik, är serie E omtyckt, i synnerhet Laudamus 9 E:1, och Helig 

4 E:1. Kyrie och O Guds Lamm också väl fungerande i serie E. I rätt sammanhang, t.ex. 

konfirmation, kvällsmässa, temagudstjänst fungerar serien fortfarande bra, trots att den har 

många år på nacken.   

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Församlingssvar 3, kyrkans förbön, vackert och lättsjunget. Förbön 8 Litanian. Fungerar bra i 

sin reviderade form. Förbön vid begravning 2. Fungerar bra i sin reviderade form.  

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Bra med skaftlös notation i prefationerna. Mycket rörigt och oöverskådligt med alla varianter 

av prefationer. Textunderläggning bör ses över på flera håll, t.ex Sursum corda 2 A:2 sid 47. 

Ordet Advent bör strykas i underrubriken till Lovsägelsens inledning på sid 47 såväl som sid 

107 (serie B), eftersom denna inledning fungerar för alla representerade serier.  

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Bra med ackordanalys som komplement till skrivna satser. Tilltalande musik, men kryddor i 

tonspråket av t.ex. blueskaraktär används  ibland väl ofta. Mycket rörigt och oöverskådligt 

med alla varianter av prefationer. Ordet Advent bör strykas i underrubriken till Lovsägelsens 

inledning på  sid 107 (serie B), eftersom denna inledning fungerar för alla representerade 

serier.   
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58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Bra med ackordanalys som komplement till skrivna satser. Bra med skaftlös notation i 

prefationerna. Känns spretigt att spelsatserna gjorts av olika arrangörer.  

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Bra med ackordanalys som komplement till skrivna satser. Känns spretigt att spelsatserna 

gjorts av olika arrangörer. Ackompanjemangen tydligare och enklare än 2012. ( + för Karl 

Wikenståhls satser.)  

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Bra med ackordanalys som komplement till skrivna satser. Känns spretigt att spelsatserna 

gjorts av olika arrangörer. ( + för Karl Wikenståhls satser.)  

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 
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65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Bra med en särskild gudstjänstordning för påsknattsmässa. Svårt att besvara remissfrågorna 
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eftersom flera av oss inte har någon erfarenhet av att fira påsknattsmässa enl. 

handboksförslaget. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Det är bra att det finns möjlighet till olika uttryck, både i text och musik. Många har möjlighet 

att vara med och välja alternativ och att vara delaktiga om de hittar det uttryck som ligger nära 

dem.  En del musik och text är så enkel att lära så att även barn kan framföra den. Vi tycker 

att en del musik, t ex i serie B är för svår för delar av vår  gudstjänstfirande församling, men 

vi har möjlighet att välja bort den för att främja delaktighet 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Vi hittar olika bilder av treenigheten/relationen mellan Fadern/sonen/anden i t ex 

nattvardsböner och det är bra, olika tyngdpunkter får plats, inom en given ram.  På grund av 

kort remisstid har vi inte hunnit fundera over dessa viktiga frågeställningar. 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Ganska bra, men en del som var bra har tagits bort och ersatts med formuleringar från 86-års 

handbok!   Ord som "synd", "den korsfäste och uppståndne" har kommit tillbaka. Borde 

kunna säga detta på annat sätt.     
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78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Handboksförslaget har inte nått/gått tillräckligt långt. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Somliga av oss uppskattar att det finns ordning för doppåminnelse på flera ställen och 

kommer när tillfälle ges att använda den. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 
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84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 
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90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Ganska bra 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I ganska låg grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Nej 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Det ger möjligheter att prova annan liturgisk musik i huvudgudstjänsten. 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

Vet ej. 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 
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130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 



379 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Musiken: Allmän musikalisk kommentar från musikergruppen i Hägersten. (6 st) En modell 

kan vara att göra  serie A till den enda stadfästa serien, och låt den genomgå ytterligare 

översyn vad gäller notation, textunderläggning m.m. I komplement till detta kan finnas ett 

tillägg i stil med ?Gudstjänstsång, Ny mässmusik i svenska kyrkan?, där t.ex.  serie B-E kan 

representeras.   Allmänna gudstjänsten: Bra med många olika alternativ på inledningsord, 

böner m.m. så att gudstjänsten kan anpassas till det lokala sammanhanget. Överlåtelsebön 1 

har bättre formulering i 2012-års förslag Bra att Introitus finns med som alternativ.. Bra att 

lovprisningen är fakultativ.  Dop: Ordet tack upprepas väldigt ofta i Tackbön 1 och 2 Tackbön 

2 påminner för mycket i sin inledning om Förbönen på begravningen och kan i  vissa 

sammanhang väcka känslor av sorg. Många av oss uppskattade att "skriv hans/hennes namn i 

Livets bok" inte fanns med i 2012-års förslag och skulle därför gärna sätta de orden inom 

parantes. Ordet brustenhet i Befrielsebön 2 och även vid andra tillfällen väcker känslor och 

tankar. Kanske bortvändhet vore ett bättre ord. Även ordet "den korsfäste och uppståndne" 

upplevs som problematiskt för några Dopbön 2 och 3 använder ordet synd. Borde kunna 

formuleras på annat sätt. Bra att frågan efter trosbekännelsen är fakultativ.  Konfirmation: 

Inledningen blir väldigt lång om alla alternativ inkl. doppåminnelse används. Alt. 2 är otydligt 

om vad Guds löfte i dopet är. Konstig placering på Fråga till konfirmander. Ingen anknytning 

till trosbekännelsen eller till vad konfirmationen innebär särskilt inte om inledningsord 2 

används. Frågetecken finns ang. teologin i konfirmationsgudstjänsten. Vi saknar 

konfirmandernas bön.  Konfirmationsgudstjänsten upplevs prästcentrerad, men det är ju 

konfirnaderna som ska stå i centrum.  I två fasta moment omnämns/tilltalas konfirmanderna i 

plural. Med tanke på att många katekumener och andra vuxna som gått i enskild undervisning 

vill genomgå riten för att gestalta att vill tillhöra kyrkan, borde det finnas ett alternativ för 

enskilda konfirmationer     

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vigsel: Inledningsord: ?Att ingå äktenskap är?.att tillsammans bidra till ett gott samhälle?, 

eller: ett ?fromt? alternativ där brudparet uppmanas att ?hämta kraft i bön och gudstjänst i 

Ordet och sakramenten?, vilket långtifrån alltid känns naturligt att säga till mindre kyrkliga 

brudpar, eller:? ?Att leva som gifta är att tillsammans bidra till ett gott samhälle?? 

Inledningsordet är ett fast moment. Det är oklart på vilket sätt ett gift par i högre grad bidrar 

till ett gott samhälle jämfört med t ex ett sambopar. Denna formulering kan säkert av många 

deltagare i gudstjänsten uppfattas som exkluderande. I Förbön 2 saknar vi formuleringen 
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"respektera varandras egenart".  Begravning:  Orden i alt 2 som avslutar överlåtelsen skulle 

vinna på annan formulering: "Gud, du skapare av himmel och jord,  du världens Frälsare, du 

livets ande, vi ber dig: bär oss, led oss och omslut oss, nu och alltid. Amen." Bra med fri 

placering av psalmerna i begravningsgudstjänsten   Tycker inte förslaget som helhet nått 

särskilt långt ang. det inkluderande språket. Kan det bero på att man inte riktigt definierat vad 

man menar.  Remisstiden för denna remiss har varit alldeles för kort. Och på grund av att 

materialet kom väldigt sent blev prövotiden ännu kortare och många alternativ har inte kunnat 

prövas eller ens diskuterats.  Frågorna om teologi, delaktighet och språk är så stora och 

rymmer så många dimensioner att synpunkterna inte kan sammanfattas på det lösa sätt som 

frågeformulärets rutor erbjuder. Att formulera fritexter är en omfattande uppgift som bara 

känns meningsfull om man vet om synpunkterna kommer att tas tillvara på ett konstruktivt 

sätt.   Hur kommer man att tolka skalan i svarsalternativen? Ett kryss i rutan ?Varken låg eller 

hög grad? blir ett vanligt kompromissvar för att sammanfatta ett 20-tal präster och musikers 

åsikter som sinsemellan kan vara mycket olika. Så krysset i rutan kanske inte markerar vad en 

enda person tycker. Dessutom framgår ju inte alls argumenten bakom åsikterna. Så vad 

kommer man att dra för slutsatser av detta?           
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15: Södra Jämtlands pastorat (registrerat: 2016-05-15 11:47:31) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Catharina Larsson 

 

Befattning 

Vik kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 
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Vi ser inte att det finna så många olika alternativ i botten. Vi har använt bön om förlåtelse 4 

och tackbön 2, förlåtelseord är upp till varje präst. Vi kommer att fortsätta med det. 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Bra att det finns fler alternativ.  Svårt när man använt ett alternativ från 2012 och vill fortsätta, 

men att det har ändrats på något sätt. En rad har tagits bort. Svårt att lära nytt. 
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22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Bra  

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Vi firar gudstjänst på många olika ställen, vi har tex många bygudstjänster som kan vara en 

huvudgudstjänst. Det gör att man måste få vara fri att ha färre läsningar och ibland ta bort 

trosbekännelsen. Så det behovet är stort.  

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

 Det nya är finare och används mest, alltså med "Öppna era hjärtan". Det uppskattar vi 

mycket.  När vi prövat den nya prefationerna så är det svårt eftersom det känns som att det 

saknas ord i förhållande till noter. Det gör den svårsjungen och svår också för kantor att kunna 

följa prästen. Så bra försök att göra den mindre "Faders mässig" och mer könsneutral, men 

man har inte lyckats få ihop den nya texten med melodierna. Konstigt att ni inte har jobbat 

med detta efter 2012. 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Någon av oss präster tycker att det saknas en riktig feminist-teologisk nattvardsbön. Språket 

är fortfarande patriarkaliskt. För oss kvinnor används oftast bön 6 för att väga upp det. Det är 

tråkigt för med 86an var det så att ville man använda en mer könsneutral bön så var det den 
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bönen man fick använda, och nu hör jag att det är samma sak fast vi använder 2016. Då har ni 

inte arbetat med bönerna tillräckligt, eller det finns inte rum för våra olika syn på Gud. Så 

trots att det finns 13 böner, används kanske 3 av dem. Det skulle också finnas fler av 

växellästa nattvardsböner eftersom vi har upplevt att det uppskattas och ökar delaktigheten. 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 
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42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Det är inte lätt att läsa hur det ska vara.  Svårast är att ni har delat upp det i så många delar, 

inledning, fortsättning och avslutning. Svårt att få ihop, svårt att se hur man ska använda det. 

Blir framför allt svårt när vi har så många vikarier. Det blir framför allt synligt när man ska 

använda serie A eftersom den ska vara "traditionell" och då har man hoppats at den skulle 

vara enklare att använda. Men mer användarvänlig är den ju inte. Även här knakar det mellan 

text och musik ibland.  Men frågan var ju utifrån församlingen, och visst tycker många om det 

"vanliga" 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Vi har inte provat denna serie 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Församlingen har tyckt om den, och den har varit enkel att använda. Det är bara lovsägelsen 

som är knölig att sjunga och församlingen har haft svårt att hänga med. 
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50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Denna serie har vi använt redan från 2012. När vi har barn med i gudstjänst känns denna rätt 

och riktig. Men då har ni ju krånglat till och tagit bort en rad i lovsången, det har varit svårt 

för församlingen att lära sig. Tror inte alls. Lovsången har varit till diskussion då några 

församlingsmedlemmar inte tycker att det är en riktig och bra lovsång, då treenigheten inte 

nämns vid namn. Den är för luddig. Kristusropen är däremot mycket omtyckta. 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

V har inte provat denna serie 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Saknar att den sjunga förbönen i 86an är borta, nu är det bara litanian vi kunnat använda.  

Prefationerna har som sagt var varit svåra, serie D har en svår melodi att klara av. Nyare text 

är svår till antal noter. Det ger ett svajigt uttryck, och församlingen tycker att vi präster blivit 

sämre på att sjunga prefationen. 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 
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59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 
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65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Ja det finns möjlighet att fira som vi vill. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Delaktighet betyder att vi har möjlighet att fira gudstjänst tillsammans, växelläsa tex.  Men 

församlingen har svårt att se hur kyrkohandboken kan göra mer eller mindre delaktighet, det 

handlar om andra saker. Hur man blir bemött och sedd. 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dålig eller bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

I och med serie D kan vi inte säga att treenigheten har blivit tydligare. Eskatologin som bl.a. 

brukar komma fram i nattvardsbönen har kommit bort. Vi har märkt att den inte framhålls i 

andra texter heller. Vi har använt oftast texterna om Gud som skapare, men kan finnas andra 

texter som vi inte har gått igenom. 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Ibland känns språket mer barnsligt och platt. Ingen riktig spänst i språket. Det gör att många 

kan förstå bättre vad som menas, men meningen förenklas. Mysteriet Gud finns också i att 

språket ger lite att tugga på och växa in i. 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Se frågan 77 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Det kan kännas som en konstig rit, om vi ska ha doppåminnelse oftare så måste vi jobba med 
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dopet och undervisa mer om det. Ska dopet mer lyftas fram så handlar det mer än 

kyrkohandboken. Vi ser inget behov av att det lyfts fram ytterligare. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska borde den finnas på 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 



399 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 
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92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

[Inget svar] 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

[Inget svar] 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 
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102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Nej 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 
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111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 
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121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

Det är mycket bra. För andra musikformer och röster måste få vara med 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

Även om ni gör serier så kommer det bli ett klippande emellan, man väljer det som passar. 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 
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133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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16: Mönsterås-Fliseryds pastorat (registrerat: 2016-05-15 13:14:05) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Alf Johansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Avstår  

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Bön om förlåtelse - förlåtelsen - tackbön! 
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17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

Behåll ordet Kyrie - "Kristusrop" är oklart!  Runows Lovsång har blivit bättre i ny version. 

Gudstjänstmusik D. 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  
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23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Ganska bra 

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

När högmässan firas med dop. 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

Vi finner att gudstjänstmusik C är mindre användbar i förslag 2016.  Vi tycker det är bra det 

nu finns större möjlighet att följa kyrkoåret i olika alternativ för kyrkomusiken. Bra med två 

mjöligheter vid "Sursum corda". 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Vi vill i samtliga nattvardsböner ha tydlig anamnes - epikles - doxologi. Så är det inte nu. Vi 

vill också att möjlighet skall finnas att använda acklamationen:  P STORT ÄR TRONS 

MYSTERIUM  F DIN DÖD BEKÄNNER VI...................................... 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

Bättre kristologi kommer till uttryck förslag 2016, t ex nattvardsbön 3. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Församlingarnas högmässa under fastan - fungerar. 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Genom förändringar i prefationen in förslaget handbok 2016 är den inte möjlig att använda. 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

Negativa till församlingssvar 3 i Kyrkans förbön: texten oklar - svårförstådd. 
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56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Bra att en ordning finns men måste ge öppenhet för olika möjligheter - såsom liturgin vid 

Påskljuset. 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dålig eller bra 

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

Har blivit bättre men inte tillräckligt! 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Finns alternativ som är platta och som inte hör hemma i en kyrkohandbok - t ex inledningsord 

5. 
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78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Definitionen inklusivt språkbruk oklar och leder till viss klåfingrighet.  Att Kristus är Herre är 

inget vi skall dölja - måste bli tydligt i en kyrkohandbok. Hellre fler beskrivningar av Kristus 

än att ersätta Herre med Gud. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Bra att möjlighet finns. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, polska, holländska. 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 
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90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Ganska bra 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

[Inget svar] 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

[Inget svar] 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  
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109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I ganska hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 
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118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Bra  

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 
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130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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17: Hofors församling (registrerat: 2016-05-15 17:20:13) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna-Lena Norén 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Möjliggör de olika alternativen när det gäller Inledningsordet lokal gestaltning i 

gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Bra med flera olika alternativ och att man även får ha fritt formulerade ord då valet är 

beroende på vilken typ av gudstjänst vi firar och vilka gudstjänstdeltagarna är. 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

7. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

9. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

11. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

12. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

13. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

14. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

15. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 
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16. Det finns flera olika alternativ att utforma Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni 

dessa moment eller hur vill ni utforma dessa moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

20. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

21. Vilken betydelse har det för ert gudstjänstfirande att Kristusrop och Lovsång fått 

nya uttryck både vad det gäller text och musik i jämförelse med kyrkohandboken 1986 

och kyrkohandboksförslaget 2012? 

 

 

22. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  
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23. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

24. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Ganska bra 

 

25. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 

26. Vilka behov finns det i er församling att i undantagsfall kunna fira Högmässa och 

använda färre bibelläsningar? Att i undantagsfall ersätta Trosbekännelsen med 

trinitarisk psalm eller att den utgår i Högmässa eller i Mässa/Gudstjänst när den firas 

som huvudgudstjänst? 

Inte så stora 

 

27. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 
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28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

28. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

29. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 
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31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

32. När ni firar gudstjänst, vilken betydelse har förändringen av Sursum Corda i 

kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till kyrkohandboksförslaget 2012 och 

kyrkohandboken 1986? Vad betyder det för ert gudstjänstfirande att texterna har 

förändrats och att det finns möjlighet att i högre grad följa kyrkoåret även i 

Gudstjänstmusik C-E? 

 

 

33. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 
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34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 

34. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

35. I kyrkohandboksförslaget 2016 finns 13 nattvardsböner. Hur ser ni på 

Nattvardsbönerna såsom de är formulerade i kyrkohandboksförslaget? 

Bra att det finns ett flertal alternativ så att man kan välja den som bäst passar för det aktuella 

temat/dagen/gudstjänsttyp. 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 
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37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

38. Några av O Guds Lamm har förändrats från kyrkohandboksförslaget 2012 till detta 

förslag. Vilken betydelse bedömer ni att dessa förändringar har eller kommer att ha när 

ni firar mässa? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

41. I kyrkohandboksförslaget är några av bönerna bearbetade eller nyskrivna. Hur ser 

ni på de olika alternativen av bön efter kommunion som finns i 

kyrkohandboksförslaget? 

 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 

 

43. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 
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44. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

45. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik A ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

 

 

46. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

47. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik B ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

För svår,  men inte lämplig för vår församling 

 

48. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

49. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik C ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Kan fungera bra i vår församling, sångbart 

 

50. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

51. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik D ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Musik som är medryckande och lätt att sjunga med i 

 

52. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

53. Kommentera den liturgiska musiken , Gudstjänstmusik E ( Kristusrop, Lovsången, 

Lovsägelsen, Helig, O Guds lamm och Lovprisningen) utifrån församlingens bedömning 

Lätt att sjunga med, passar för alla åldrar 

 

54. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår  

 

55. Kommentera övriga sjungna moment i den allmänna gudstjänsten. 

 

 

56. Kommentera Gudstjänstmusik A, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 
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harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

57. Kommentera Gudstjänstmusik B,(Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

58. Kommentera Gudstjänstmusik C, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

59. Kommentera Gudstjänstmusik D, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

60. Kommentera Gudstjänstmusik E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering (läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

 

 

61. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

63. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 
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64. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

65. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

66. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

67. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

68. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 
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69. Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Ja 

 

70. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

71. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

72. Delaktighet kan ha många olika uttryck. Vad betyder delaktighet när ni firar 

gudstjänst sett utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Många moment där församlingen kan läsa med och det kan främja känslan av ett aktivt 

deltagande 

 

73. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

74. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

75. Det fanns kritik mot teologin i kyrkohandboksförslaget 2012. Har treenigheten blivit 

tydligare i kyrkohandboksförslaget? Hur är balansen mellan Gud som skapare och Gud 

som frälsare? Har kristologin blivit mer synlig? Uttrycker kyrkohandboksförslagets 

texter eskatologi? 

 

 

76. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

77. Hur ser ni på språket i kyrkohandboksförslaget? 

Både bra och mindre bra 

 

78. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 



448 

 

79. I kyrkohandboksförslaget har det gjorts bearbetningar rörande inklusivt språkbruk, 

hur ser ni på det? 

Ligger tiden men känns inte alltid nödvändigt. 

 

80. I kyrkohandboksförslaget finns möjlighet till doppåminnelse i högre grad än 

tidigare. Vilken betydelse bedömer ni att det har eller kommer att ha att dopet lyfts 

fram ytterligare i kyrkohandboksförslaget? 

Kan upplevas som exkluderande för den som inte är döpt. 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

81. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

82. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Önskar att det, liksom nu, kommer att finnas utdrag ur kyrkohandboken för det kyrkliga 

handlingarna på tyska, franska och engelska 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 
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84. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

85. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

86. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

87. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

88. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

89. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

90. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 
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91. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

92. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

93. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

94. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

95. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Ganska bra 

 

96. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

97. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

98. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

99. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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100. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med 

föreslagna eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma 

konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira dem? 

I hög grad 

 

101. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

102. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

1 

Ja 

 

103. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 

2 

Ja 

 

104. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

105. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

106. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

108. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

109. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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110. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

111. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

112. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

113. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

114. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

115. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

116. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I hög grad 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 
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117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

117. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

118. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

119. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  
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120. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

121. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

122. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

123. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

124. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

125. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Ganska bra 

 

126. Vad kommer  tilläget i KO 18 kap 6a §  innebära för er i ert gudstjänstfirande? 

 

 

127. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår  

 

128. Vad kommer förändringen i KO 17 kap 14§ att betyda för er i ert 

gudstjänstfirande? 

 

 

129. Kommentera gärna övriga föreslagna ändringar. 

 

 

130. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

131. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

132. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

133. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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