
1 

 

1: Nätra-Sidensjö pastorat (registrerat: 2016-05-04 11:35:50) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Janet Eriksson 

 

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 låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska 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 

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 

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

5. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Möjliggör de olika alternativen när det gäller 

Inledningsordet lokal gestaltning i gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Inledningsord nr.3  Möjlig att göra rörelser till, visa bilder. Teckenspråk.   Inledningsord nr. 5 

Möjlig att göra rörelser till. Visa vilka som är här.  Ett lokalt inledningsord:  Här är jag, här är 

du  (höger pekfinger upp, vänster pekfinger upp) här är vi tillsammans nu  (pekfingrarna förs 

samman) Gud är med som våran vän (händerna sträcks ut som en öppen famn) tycker om 

varenda en. (kramar sig själv)     
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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 

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 

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 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? 

Varken låg eller 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 

Nej 

 

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 

Nej 

 

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 

Ja 

 

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

Ja 
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16. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Det finns flera olika alternativ att utforma 

Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni dessa moment eller hur vill ni utforma dessa 

moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Vi har ibland använt oss av: stenar, skrivna böner, collage att skriva på/rita, tända ljus, 

sjungen  

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg 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 

I låg grad 

 

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  

 

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  
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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 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 

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 

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 

Avstår  

 

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. Ur ett barn- och unga perspektiv: 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 12? 

Vi skulle vilja ha något roligare med mer fart än måne och sol.  Framför allt flera alternativ.   
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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: 

Bra  

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

26. Ur ett barn- och unga-perspektiv: 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 saknar alternativ utifrån ett barnperspektiv.  Vi använder ofta möjligheten till 

färre bibelläsningar för att istället dramatisera texten.  Vi använder ibland sjungen 

trosbekännelse.   

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg 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 

 



8 

 

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? 

Varken låg eller 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 

Nej 

 

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

Nej 

 

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 
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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 

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. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

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

Nej 

 

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

Nej 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

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

Nej 

 

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

Trettondagstiden 

Nej 

 

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

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

1 

Nej 

 

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

2 

Nej 

 

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

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

38. Barn- och unga-perspektiv: Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira 

Måltidens alla moment i en gudstjänst för alla åldrar? Kommentera gärna! 

Nej! Vi saknar nattvardsbön, tackbön efter kommunionen.   

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

42. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

43. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

44. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  
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45. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

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

Avstår  

 

47. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera  den liturgiska 

musiken, Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O Guds 

Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment, utifrån församlingens  bedömning. 

Det finns väldigt lite som passar för barn och unga. Vi saknar det! Några korta för barn. 

Varför inte ha en del för barn och unga. En specifik serie. Som utformas tillsammans med 

svenska kyrkans unga och kyrkomusiker.  

 

48. Kommentera Gudstjänstmusik A-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. 

Väldigt individuellt 

 

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

fira den? 

Avstår  

 

50. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

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

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

54. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

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

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Nej 

 

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

har konfirmation 

Nej 

 

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

alls 

Nej 

 

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

Nej 

 

57. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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58. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

I hög grad 

 

60. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

63. Kyrkohandboksförslaget har haft ett särskilt fokus på att det ska finnas texter och 

musik som passar alla åldrar och då också barn och unga. Ger kyrkohandboksförslaget 

denna möjlighet? 

NEJ!!!!!  

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

I sin helhet 

 

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

översätts till? 

Engelska, arabiska 

 

66. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

68. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 
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72. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

76. 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 

 

77. 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 låg grad 

 

78. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid dopgudstjänster 

utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Namnfrågan passade bättre ihop med befrielsebönen.  Enklare texter, barnvänligare böner,   

Hela ceremonin borde anpassas bättre för barn.    
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79. 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 

 

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

Ganska dåligt 

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

82. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. 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  

 

85. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

89. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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90. 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 låg grad 

 

91. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

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

Dåligt 

 

93. 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 

 

94. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

konfirmationsgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Språket är gammalmodigt och svårt att förstå sig på. Delaktigheten blir försämrad pga 

ovanstående.  Frågans placering var bättre i förra kyrkohandboken.  Hotta upp det!  Vi saknar 

känslan av glädje och fest!    

 

95. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

97. 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 ganska hög grad 

 

98. 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 
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99. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

101. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

vigselgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Någon bön anpassad för barn.   

 

102. 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 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 
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103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Avstår  

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

109. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

begravningsgudstjänsten utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Inte barnanpassat.      

 

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

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

Bra  
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111. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

112. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera sjungna moment i 

de kyrkliga handlingarna. 

Vi påminner igen om en specifik serie för barn och unga.   

 

113. 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  

 

114. Vad kommer tilläget i KO 18 kap 6a § innebära ur ett barn- och unga perspektiv i 

ert gudstjänstfirande? 

Större möjlighet att lägga in ett barnvänligare alternativ. 

 

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

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

Varken dåligt eller bra 

 

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

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

handlingarna? 

Ganska bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Eftersom vi har varit remissförsamling med fokus på barn och unga: kan vi konstatera att vi 

saknar barnperspektivet i de flesta moment.  Vi skulle önska att det finns ett separat 

handboksförslag (med böner, musik, texter...) anpassat för barn och unga.   

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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2: Folkungabygdens pastorat (registrerat: 2016-05-04 16:25:32) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Fredrik Lennman 

 

Befattning 

kh 

 

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 ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I låg 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 

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 

Ja 

 

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 

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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Möjliggör de olika alternativen när det gäller 

Inledningsordet lokal gestaltning i gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja, inkluderande 

 

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 

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 

Nej 

 

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 

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? 

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 

Nej 

 

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 

Nej 

 

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 

Ja 

 

16. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Det finns flera olika alternativ att utforma 

Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni dessa moment eller hur vill ni utforma dessa 
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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 

I ganska 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 

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 

Varken låg eller 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 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 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 låg 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 

I ganska hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

21. Ur ett barn- och unga perspektiv: 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 12? 

Måne och sol fungerar fortfarande 

 

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: 

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Dåligt 

 

26. Ur ett barn- och unga-perspektiv: 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? 

Färre bibelläsningar kan vara aktuella men ej ta bort trosbekännelsen 

 

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? 

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 

 

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. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 
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36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Trettondagstiden 

Ja 

 

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

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

1 

Ja 

 

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

2 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

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

Ja 

 

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

Ja 

 

38. Barn- och unga-perspektiv: Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira 

Måltidens alla moment i en gudstjänst för alla åldrar? Kommentera gärna! 

Ja Barn är inte beroende av minimalism 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

41. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

42. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

43. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

44. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

45. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Bra  
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47. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera  den liturgiska 

musiken, Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O Guds 

Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment, utifrån församlingens  bedömning. 

Många musikdelar är lätta att ta till sig för den yngre generationen 

 

48. Kommentera Gudstjänstmusik A-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. 

Ibland för hög tonart 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

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

Nej 

 

54. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

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

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Ja 

 

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

har konfirmation 

Ja 

 

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

alls 

Nej 

 

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

Ja 

 

57. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

I ganska hög grad 

 

60. 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 
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61. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

63. Kyrkohandboksförslaget har haft ett särskilt fokus på att det ska finnas texter och 

musik som passar alla åldrar och då också barn och unga. Ger kyrkohandboksförslaget 

denna möjlighet? 

Ja 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

Latin - rubriker så att besökande vänner från katolska länder ska kunna orientera sig i vår 

gudstjänstordning 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

68. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

72. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

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

Ja 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

76. 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 

 

77. 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 

 

78. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid dopgudstjänster 

utifrån kyrkohandboksförslaget! 

 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

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

Bra  

 

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

anser vi är: 

Bra  
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82. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. 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 

 

85. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

89. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

90. 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 

 

91. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

Ganska bra 
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93. 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 

 

94. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

konfirmationsgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Flexibelt. Ledare kan vara en ungdom är positivt. 

 

95. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

97. 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 

 

98. 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 

 

99. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

Ganska bra 

 

101. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

vigselgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Flexibel för varje församling att utforma 

 

102. 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 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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104. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Bra 

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

109. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

begravningsgudstjänsten utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Enkelt språk 

 

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

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

Bra  

 

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

Bra  

 

112. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera sjungna moment i 

de kyrkliga handlingarna. 

Enkelt, melodiskt, lätt att lära 

 

113. 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  
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114. Vad kommer tilläget i KO 18 kap 6a § innebära ur ett barn- och unga perspektiv i 

ert gudstjänstfirande? 

Mer flexibel anpassning 

 

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

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

Bra  

 

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

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

handlingarna? 

Bra  

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Bra att man inte blandat ihop Kyrie och syndabekännelse utan skilt dem åt såsom olika 

moment med olika innebörd. 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Varför inte lyfta fram den Nicenska trosbekännelsen så att vi använder den mer söndagligen 

såsom de romerska och ortodoxa kyrkorna gör 
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3: Skärstad-Ölmstads församling (registrerat: 2016-05-11 15:08:02) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Maria R 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 

I 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 

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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Möjliggör de olika alternativen när det gäller 

Inledningsordet lokal gestaltning i gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja. Viktigt med många alternativ, så att man kan anpassa efter behov. 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg 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 

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? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Nej 

 

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 

 

10. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

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 

Nej 

 

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 

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

16. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: 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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Svårt med ordet synd.  Skuldproblematiken bör komma fram tydligare. I förlåtelseordet vill vi 

ha med ordet UPPRÄTTELSE, vilket kanske också är ett svårt ord för barn och unga, men i 

alla fall något ord som är synonymt. 

 

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 

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  

 

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 

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 hög grad 
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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  

 

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 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

21. Ur ett barn- och unga perspektiv: 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 12? 

Enkelt språk och melodi. Vi saknar "Möt mig nu som den jag är", som fanns med i förslaget 

2012. 
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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. Ur ett barn- och unga-perspektiv: 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? 

Bra att vid vissa gudstjänster kunna ha en enklare ordning med färre bibelläsningar och en 

alternativ 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 

 

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 

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 
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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. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

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

Nej 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Trettondagstiden 

Nej 

 

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

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

1 

Nej 

 

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

2 

Nej 

 

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

Nej 

 

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

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

38. Barn- och unga-perspektiv: Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira 

Måltidens alla moment i en gudstjänst för alla åldrar? Kommentera gärna! 

Viktigt att kunna hoppa över vissa moment när det gäller Gudstjänst för små och stora, så att 

gudstjänsten inte blir för lång. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

42. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

43. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

44. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

45. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  
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46. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår  

 

47. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera  den liturgiska 

musiken, Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O Guds 

Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment, utifrån församlingens  bedömning. 

Allt är inte lämpligt för barn, då de innehåller svåra ord och melodier. 

 

48. Kommentera Gudstjänstmusik A-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. 

Allt är inte lämpat för orgel. Annars bra och melodiska slingor. Noteringen tydlig och bra. Bra 

med ackordanalys. I vissa av prefationerna följer inte melodin texten på ett vettigt sätt. 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

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

Ja 

 

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

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

54. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

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

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Nej 

 

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

har konfirmation 

Nej 

 

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

alls 

Ja 

 

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

Nej 

 

57. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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59. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

60. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

63. Kyrkohandboksförslaget har haft ett särskilt fokus på att det ska finnas texter och 

musik som passar alla åldrar och då också barn och unga. Ger kyrkohandboksförslaget 

denna möjlighet? 

Ja, särskilt serie D och E. 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

Engelska, spanska, tyska och franska. 
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66. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

68. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

72. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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73. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

76. 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 

 

77. 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 

 

78. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid dopgudstjänster 

utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Viktigt att barnen får vara med och agera. Kan tex läsa texter, be bön, sjunga, hälla vatten. 

Roligt för barn att få ett "intyg" med tack för att de medverkat vid NN:s dop. 

 

79. 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 
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80. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

82. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

84. 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 

 

85. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

89. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

90. 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 

 

91. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

93. 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  

 

94. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

konfirmationsgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Möjligheten till delaktighet är stor: läsa texter, be böner, framföra drama, hjälpa till med 

praktiska göromål, såsom kollektupptagning, hjälpa till vid mässan osv. 

 

95. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

97. 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 

 

98. 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  

 

99. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Bra  

 

101. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

vigselgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Bra om man kan ha många visuella inslag. 

 

102. 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 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

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

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Varken bra eller dålig 

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Ganska bra 

 

109. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

begravningsgudstjänsten utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Finns ett stort utbud att kunna välja lämpliga texter och böner.  Bra om det finns någon kasse 

eller liknande, med leksaker som kan delas ut till barn vid behov. 

 

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

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

Bra  

 

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

Avstår  
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112. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera sjungna moment i 

de kyrkliga handlingarna. 

För barn får det inte bli för långa partier och heller inte "högtravande". 

 

113. 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 

 

114. Vad kommer tilläget i KO 18 kap 6a § innebära ur ett barn- och unga perspektiv i 

ert gudstjänstfirande? 

Det underlättar om man vill fira en mässa med musik anpassad för barn och unga. 

 

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

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

Varken dåligt eller bra 

 

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

gudstjänsten? 

Bra  

 

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

handlingarna? 

Bra  

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Positivt, och välbehövligt, med en ny kyrkohandbok! Behövs nytt, fräscht språk och många 

alternativ, så att man kan välja efter situation. 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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4: Stora Tuna och Torsångs pastorat (registrerat: 2016-05-12 

15:32:20) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ann-Gerd Jansson 

 

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 

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 låg 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 

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 

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 

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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Möjliggör de olika alternativen när det gäller 

Inledningsordet lokal gestaltning i gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja. Särskilt inledningsord nummer 4 och 5. De har ett lättillgängligt och inkluderande språk 

utan krångliga ord. 

 

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 

Nej 

 

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 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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Det finns flera olika alternativ att utforma 

Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni dessa moment eller hur vill ni utforma dessa 
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moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Efter gudstjänster tillsammans med ungdomar har vi använt bön om förlåtelse nr 4. Ett 

alternativ är överlåtelsebön nr 3. Båda dessa böner har ett lättillgängligt och moderniserat 

språk vilket underlättar i gudstjänstsammanhang tillsammans med barn och unga. Vad det 

gäller löftesord används flera olika. Här, liksom i gudstjänsten i stort handlar det mycket om 

närvarande och personligt agerande och tilltal, snarare än ordning och ord i sig. 

 

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 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 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 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 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 

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 hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik C 

I 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 

Varken låg eller hög grad 

 

21. Ur ett barn- och unga perspektiv: 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 12? 

Tidigare har vi använt Kristusrop nr 6; Möt mig nu som den jag är. Den är lättsjungen och 
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uppskattad bland ungdomar. Kristusrop nr 7 i kyrkohandboksförslaget 2016 är också att 

föredra ur ett barn- och unga perspektiv då den är lätt att hänga med i genom upplägget med 

upprepning. Flera av Kristusropen i 2016 års förslag innehåller flera svåra ord vilket kan 

skapa distans och upplevas irrelevant för barn och unga.  Vad det gäller Lovsång har vi använt 

Lovsång nr 5, Måne och sol. Ur ett barn- och unga perspektiv är det bra med igenkänning, då 

är Lovsång nr 6 (2016) bra där församlingssvaret upprepas. Lovsång nr 8 (2016) skiljer sig 

från övriga lovsånger med sin fartiga och schlagerinspirerade musik. Ur ett barn- och unga 

perspektiv är den ett bra alternativ. Den är nu mer lättsjungen i 2016 års förslag, än vad den 

var i 2012 års förslag då den blev lite rörig och snabb med mycket text. 

 

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. Ur ett barn- och unga-perspektiv: 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? 

Ur ett barn- och unga perspektiv finns det behov av att utifrån situation och tillfälle ha 

möjlighet att kunna använda färre bibelläsningar. Detta gäller såväl vid högmässa som vanlig 

gudstjänst/mässa. Likaså finns det behov av att ha möjlighet att kunna välja att ersätta 

trosbekännelsen med en trinitarisk 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 

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 
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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. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Trettondagstiden 

Ja 

 

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

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

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

1 

Ja 

 

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

2 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

38. Barn- och unga-perspektiv: Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira 

Måltidens alla moment i en gudstjänst för alla åldrar? Kommentera gärna! 

Ja. Vilket påpekats tidigare handlar ett välfungerande inkluderande av barn och unga i 

mässa/gudstjänst främst om utformande, gestaltning, agerande och tilltal, snarare än hur olika 

böner/texter är formulerade  en handbok. Att böner och texter innehåller ett moderniserat och 

därmed också mer lättillgängligt och lättbegripligt språk underlättar givetvis, vilket det också 

finns fler goda exempel på i kyrkohandboksförslaget 2016, av större betydelse är dock det 

praktiska utformandet och gestaltningen i gudstjänsten. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

41. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

42. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

43. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

44. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

45. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Avstår  

 

47. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera  den liturgiska 

musiken, Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O Guds 

Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment, utifrån församlingens  bedömning. 

De musikalternativ vi valt att ha med i gudstjänster tillsammans med barn och ungar är; 

Krustisrop 5, Lovsägelsen serie E, Helig serie E, Lovsången serie A, O Guds lamm 5 serie D, 

O Guds Lamm 3 serie C, Lovprisningen 4 serie E.  En generell kommentar kring den 

liturgiska musiken utifrån ett barn- och unga perspektiv är att det anses för svårt. Det är svårt 

att förstå betydelen, många ord är obegripliga och kan därmed upplevas irrelevanta för barn 

och unga. En konsekvens och erfarenhet av det är att man vid gudstjänster med barn och unga 

istället väljer annan, mer lättillgänglig musik. Vidare finns en avsaknad a v en gemensam 

grundordning för gudstjänster med barn och unga. Efterfrågan finns av en gemensam ordning 

för familjegudstjänst. Då detta inte finns hittar man ofta på andra alternativ och väljer också 

musik som upplevs mer begriplig och lättsjungen tillsammans med barn och unga. 

 

48. Kommentera Gudstjänstmusik A-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. 

Önskemål  Liturgiska sånger t.ex. Lovsånger 8: Laudamus D1 Gärna två versioner; en för 

orgel och en för piano  och   Helig 3: D1 Gärna två versioner; en för orgel och en för piano 
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49. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

54. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

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

inte har doppåminnelse 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Nej 

 

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

har konfirmation 

Nej 

 

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

alls 

Nej 

 

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

Ja 

 

57. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

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

I hög grad 

 

60. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

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

exempel i böner)? 

Bra  

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 
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63. Kyrkohandboksförslaget har haft ett särskilt fokus på att det ska finnas texter och 

musik som passar alla åldrar och då också barn och unga. Ger kyrkohandboksförslaget 

denna möjlighet? 

Kyrkohandboksförslaget ger flera möjligheter att välja texter och musik som passar barn och 

unga i såväl de fasta som fakultativa momenten 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

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

översätts till? 

Engelska, tyska och franska. 

 

66. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 
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68. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

72. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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75. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

76. 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 

 

77. 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 

 

78. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid dopgudstjänster 

utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Vid dopgudstjänsten finns flera möjligheter till barn och ungas delaktighet. Det finns flera 

valmöjligheter vad gäller alternativa texter som kan passa situation och sammanhang. 

Delaktigheten i dopgudstjänsten kan också innebära erbjudanden för barn och /eller unga att 

på flera sätt medverka vid textläsning, bön samt inte minst vid de olika handfasta momenten 

som att hälla upp dopvattnet, tända ljus eller medverka med sång eller dikt/läsning. Val av 

psalmer bör anpassas till situationen och sammanhanget med ett särskilt fokus på barn och 

ungas möjlighet till delaktighet och igenkänning. Handboksförslaget innebär ingen 

inskränkning i möjligheterna att utforma gudstjänsten med så stor delaktighet som är möjlig 

och önskvärd. 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

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

Bra  

 

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

anser vi är: 

Bra  
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82. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. 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 

 

85. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

88. 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 

 

89. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

90. 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 

 

91. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Bra  
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93. 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 

 

94. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

konfirmationsgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Konfirmandernas delaktighet i konfirmationsgudstjänsten, enligt 2016 års förslag jämfört med 

2012, förstärks avsevärt med möjligheten att få svara sitt "ja" på frågan om konfirmation. 

Engagemanget kan ytterligare öka om, i kyrkohandboken anges, att "frågan till 

konfirmanderna kan utformas lokalt" efter att konfirmandgruppen, tillsammans med sina 

ledare, fått bearbeta hur de uppfattar uppdraget att "leva i Kristi världsvida kyrka". 

 

95. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

97. 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 

 

98. 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 

 

99. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Bra  

 

101. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

vigselgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 
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Vigselgudstjänstens utformning enligt handboksförslaget möjliggör barn och ungas 

delaktighet. Detta främst genom att det inom denna ram finns flera avsnitt där dessa kan 

medverka. Detta görs i samband med planeringen i varje enskilt fall. 

 

102. 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 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

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

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Avstår  

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Bra  

 

109. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

begravningsgudstjänsten utifrån kyrkohandboksförslaget! 

I förslaget finns flera olika textval som är särskilt lämpade för att främja barn och ungas 

delaktighet och förståelse i begravningsgudstjänsten. Enkla och konkreta böner finns att tillgå 

som på ett bra sätt ger sammanhangsmarkering och meningsfullhet också för yngre personer. I 

de moment som utformas av präst bör barn och ungas delaktighet och förståelse beaktas. Barn 

och unga kan också vara delaktiga i olika moment efter önskemål som t.ex. textläsning 

och/eller musik. 

 

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

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

Bra  
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111. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

112. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera sjungna moment i 

de kyrkliga handlingarna. 

Frågan avser de sjungna momenten i de kyrkliga handlingarna. Eftersom vi inte i någon större 

utsträckning använder dessa tycker jag vi ska avstå att lämna svar på denna fråga. 

 

113. 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: 

Avstår  

 

114. Vad kommer tilläget i KO 18 kap 6a § innebära ur ett barn- och unga perspektiv i 

ert gudstjänstfirande? 

Ingen kommentar. 

 

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

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

Avstår  

 

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

gudstjänsten? 

Avstår  

 

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

handlingarna? 

Bra  

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Ingen kommentar. 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Ingen kommentar. 
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5: Sollentuna församling (registrerat: 2016-05-13 12:23:25) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lasse Svensson 

 

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 

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 

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 

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 

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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Möjliggör de olika alternativen när det gäller 

Inledningsordet lokal gestaltning i gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Möjliggör de olika alternativen... Svar: Nej, de är för allmänt formulerade, möjligen nr 5 där 

barnen säger efter prästen 

 

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 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 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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Det finns flera olika alternativ att utforma 

Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni dessa moment eller hur vill ni utforma dessa 
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moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Här finns ett behov av att vidare utveckla momentet, var och hur i gudstjänsten, också med ett 

beaktande av att "hela kroppen" kan finnas få finnas med. (Mer än bara ord). 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg 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 låg 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 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 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 låg 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 låg 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 hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

21. Ur ett barn- och unga perspektiv: 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 12? 

OBS. Komplettering till svar i tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktionen. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten 

- och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Kompletterande och Fullständigt svar 

Fråga 17:  I ganska låg grad I ganska hög grad  Fråga 18: Kristusrop 1: I låg grad; I hög grad 
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Kristusrop 2: I låg grad; I hög grad Kristusrop 3 A: I låg grad; I hög grad Kristusrop 3 B: I låg 

grad; I hög grad Kristusrop 4: I hög grad Kristusrop 5: I ganska hög grad Kristusrop 6: I 

ganska hög grad; I hög grad Kristusrop 7: I ganska hög grad  Fråga 20: Lovsång 1: I låg grad; 

I hög grad Lovsång 2: I låg grad, I ganska låg grad, I hög grad Lovsång 3: I låg grad; I hög 

grad Lovsång 4: Varken låg eller hög grad Lovsång 5: I hög grad Lovsång 6: I låg grad; I hög 

grad Lovsång 7: I låg grad; I ganska hög grad Lovsång 8: I hög grad Lovsång 9: I hög grad 

................................................................................................ Fråga 21: Bra med nya 

uttryckssätt och försöken att göra förslag tillgängliga för barn & ungdom. Behov finns av 

vidare utveckling inom detta område.   

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

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. Ur ett barn- och unga-perspektiv: 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? 

OBS. Kompletterande svar till tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktionen. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten 

- och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Komplettering och fullständigt svar Fråga 

22: Dåligt; Bra .....................................................................  Fråga 26: Stort behov! 

 

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 
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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 

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 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 
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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 

 

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

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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33. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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35. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Trettondagstiden 

Ja 

 

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

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

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

1 

Ja 

 

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

2 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

38. Barn- och unga-perspektiv: Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira 

Måltidens alla moment i en gudstjänst för alla åldrar? Kommentera gärna! 

OBS. Kompletterande svar till tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktion. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten - 

och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Fråga 33:  - Vi saknar formen att kunna 

använda enbart instiftelseorden vid mässa. - Möjligheten till sjunget instiftelseord - 

Variationen i språket är inte så stor/inte tillräckligt stor i ett barn- och ungdomsperspektiv 

............................................................  Fråga 38 HBF 2016 bättre än förr, men ett stort behov 

finns av vidare utveckling, särskilt beträffande nattvardsbönen, att ex vis kunna gå direkt till 

instiftelseorden.  

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 
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40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

41. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

42. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

43. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

44. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

45. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

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

Avstår  

 

47. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera  den liturgiska 

musiken, Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O Guds 

Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment, utifrån församlingens  bedömning. 

OBS. Kompletterande svar till tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktion. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten - 

och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Komplettering och fullständigt svar: Fråga 

42: Ganska dålig; Ganska bra  ...............................................................................  Fråga 47 

Serie C-D-E fungerar bra med barn och unga.  Glora i D-serien har blivit sämre i HBF 2016 

jfrt m HBF 2012  Vi ser ett behov av "egen serie" utformad med och för barn. 

 

48. Kommentera Gudstjänstmusik A-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. 

Vi noterar och reflekterar teologiskt över text i O Guds Lamm, att innehåll, mening och 

teologi är och blir olika beroende vilket alternativ man väljer - och ändå ligger de under 
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"samma moment" ( O Guds Lamm). Det finns en teologisk förskjutning i D-förslaget jfrt med 

traditionell text till O Guds Lamm. 

 

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

fira den? 

I ganska låg grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

51. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

54. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

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

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Nej 

 

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

har konfirmation 

Nej 

 

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

alls 

Nej 

 

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

Ja 

 

57. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

I ganska hög grad 

 

60. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 
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62. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

63. Kyrkohandboksförslaget har haft ett särskilt fokus på att det ska finnas texter och 

musik som passar alla åldrar och då också barn och unga. Ger kyrkohandboksförslaget 

denna möjlighet? 

OBS. Kompletterande svar till tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktion. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten - 

och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Kompletterande och fullständigt svar Fråga 

49 - 51: I ganska låg grad; I hög grad Fråga 54: Ja; Nej Fråga 55: När vi har doppåminnelse; 

Inte alls Fråga 56: Ja; Nej Fråga 57: I ganska hög grad; I hög grad Fråga 58: I ganska hög 

grad; I hög grad Fråga 62: I ganska låg grad; I ganska hög grad.  

...............................................................  Fråga 63: Texterna behöver vara mer direkta, inte 

minst när det gäller barn. Musikalternativ finns för alla åldrar. 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

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

översätts till? 

Arabiska, engelska, farsi, franska, spanska, tyska. 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

68. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

72. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

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

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

Nej 

 

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

Nej 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

76. 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 låg grad 

 

77. 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 låg grad 

 

78. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid dopgudstjänster 

utifrån kyrkohandboksförslaget! 

OBS. Kompletterande svar till tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktion. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten - 

och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Kompletterande och fullständigt svar: 

Fråga 70: I låg grad; I ganska hög grad Fråga 71: Nr 1, Nr 2; Annan formulerad bön, som inte 

kallas/är Befrielsebön Fråga 72: I ganska låg grad; I ganska hög grad Fråga 76: I ganska låg 

grad; I hög grad Fråga 77: I ganska låg grad; I ganska hög grad  

........................................................................................  Fråga 78: Svåra texter för barn att 

förstå och känna delaktighet i. 
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79. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Ganska dåligt 

 

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

Ganska dåligt 

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

82. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. 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 

 

85. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

89. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 
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90. 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 

 

91. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

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

Ganska dåligt 

 

93. 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  

 

94. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

konfirmationsgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

OBS. Kompletterande svar till tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktion. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten - 

och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Kompletterande och fullständigt svar: 

Fråga 79: Ganska dåligt; Bra Fråga 92: Ganska dåligt; Bra  .......................................................  

Fråga 94: Beträffande "frågan" (till konfirmanderna) - en sämre placering i HBF 2016 jämfört 

med 1986 års ordning. 

 

95. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

97. 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 ganska hög grad 
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98. 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 

 

99. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Bra  

 

101. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

vigselgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

OBS. Kompletterande svar till tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktion. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten - 

och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Kompletterande och fullständigt svar: 

Fråga 98: I ganska hög grad; I hög grad  ......................................................  Fråga 101: Frågan 

om framför allt barns, men även ungas delaktighet vigselgudstjänsten, ex vis då barnets 

förälder/föräldrar ingår äktenskap, frågan om dessa barnens delaktighet kan/bör vidare 

resoneras kring, i utifrån psykologiskt perspektiv, liksom teologiskt och liturgiskt. 

 

102. 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 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

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

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ganska bra 

 

106. 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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107. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

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

Ganska dåligt 

 

109. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

begravningsgudstjänsten utifrån kyrkohandboksförslaget! 

OBS. Kompletterande svar till tidigare frågor: Sollentuna församling arbetar i fyra distrikt, 

som var för sig har format & formar lokalt gudstjänstliv, i enlighet med fastställd 

Församlingsinstruktion. Remissvaren på nedanstående frågor skiljer sig åt mellan distrikten - 

och spelar bredd, spänst, rikedom  och utmaning.  Kompletterande och fullständigt svar: 

Fråga 107: Ganska dålig; Bra Fråga 108: Ganska dåligt; Bra  

.......................................................  Fråga 109: Behov av att utvecklas vidare, språkligt och 

rituellt. 

 

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

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

Bra  

 

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

Bra  

 

112. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera sjungna moment i 

de kyrkliga handlingarna. 

Nja...  ......................... Man kan också fundera vidare över "obligatoriska psalmer" och 

möjligheten att helt kunna använda sånger, eller "godkänd" text med annan musik. 

 

113. 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  

 

114. Vad kommer tilläget i KO 18 kap 6a § innebära ur ett barn- och unga perspektiv i 

ert gudstjänstfirande? 

Stora möjligheter, förutsatt att församlingen/pastoratet har ett BKA-marinerat tänk och 

metodik i sitt församlingsarbete och gudstjänstliv 

 

115. 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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116. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

handlingarna? 

Ganska bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

OBS: Det globala (internationella) sammanhanget och perspektivet, den världsvida kyrkan 

ska/bör kraftfullt lyftas in och fram i kommande Kyrkohandbok; exempelvis genom att 

"hämta hem" texter, sånger, musik, böner från våra systerkyrkor, från övriga och hela världen, 

till inspiration/inflytande/användande  Behovet av teologisk fördjupning och reflektion kring 

diakonin och diakonatets roll och sammanhang i kyrkan, särskilt i relation till liturgin.  

Sändningen - missionen - behov av kraftfull förstärkning.   

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

REMISSSVAR från musikerna i Turebergskyrkan  Vi börjar med att uttrycka ett missnöje 

med remissens utformning gällande musiken.  Hur skall en fri text kunna läsas av med samma 

exakthet som kryssalternativen?  Vi läser remissens utformning så att musiken egentligen inte 

är viktig, utan att det är texterna som skall nagelfaras. Detta också med tanke på att det har 

öppnats en möjlighet att skriva ny musik till de fastslagna texterna.  Vi ser en musikalisk 

svårighet i att man bara får använda de fastställda texterna.  Vill man t.ex komponera en 

gospelmässa, är det svårt att hitta texter i detta förslag som svarar mot musikstilen. Musikstil 

och text hänger ihop på ett betydligt mer intimt sätt än att det utan vidare går att skriva ny 

musik, i olika stilar, till en redan befintlig text. Det  * Vi saknar verkligen en serie med musik 

från den världsvida kyrkan.  * Genomgående bättre notbild, gäller alla serier.  * 309 sidor 

musik innehåller 174 sidor prefationer, dvs c.60 %     Varför denna tyngdpunkt på ett moment 

där bara en person sjunger?    Serie A  Vi har inte använt oss av denna serie under 

remisstiden, och lämnar därför ingen kommentar.   Serie B  Vi gjorde en bedömning av denna 

serie inför remissomgång 1.  Melodiskt och harmoniskt tillkrånglad, och delvis svår för 

församlingen att lära sig.  Har inte använt den under remissomgång 2.   Serie C - Använde vi i 

remissomgång 1.  I remissomgång 2 har vi fortsatt att använda O Guds lamm. OK med 

tonartsförändringen, men hade inga problem med den förra.  En onödig förenkling av 

harmoniseringen.  Vi har inte provat det nya Lovsången 7, men kommer att göra det. Tycker 

om det. Helig 2 fungerar bra. Fin lovprisning och Amen efter välsignelsen.  Serie D – 

Använde vi i remissomgång 1  Kyrie: Har fortsatt att använda kyrie utan verser, som förböns 

omkväde.  Enkel för församlingen att lära sig.  De vuxna vill ha den i g-moll. Barnen trivs 

med a-moll.  Lovsången 8: Vi upplevde den inte för lång i 2012, men OK som kortad.  

Prefationerna är bättre noterade i 2016.  Vi sjunger aldrig Helig i vår mässa, men när vi gjorde 

det under remissomgång 1 fungerade den bra.  O Guds lamm 4: Använder vi ofta. Enkel och 

fungerar.  O Guds lamm 5: OK textförändring  Serie E – har vi inte provat, men gör följande 
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bedömning:  Fina nyskrivna delar; bra med samma kompositör på alla delar.  O Guds lamm 6: 

Kommer vi att använda  Sammanfattningsvis:   A: Bra att den finns kvar. Arvet lever vidare, 

mycket fin musik och slitstarka texter.  B: Vi förstår intentionen; en lite högtidligare serie, 

med vissa utmaningar, som klingar vackert.       Osäkra på om den når ända fram.  C: Känns 

som en ”vanlig” serie. Kommer att fungera brett.  D: Fungerar väl med barn och familj. 

Barnen blir delaktiga genom hela liturgin. Begripliga texter.  E: Bra att det finns denna typ av 

enkel, funktionell serie att välja på.       Kommer att funka utmärkt för utomhusgudstjänster, 

gitarrledda mässor, allsångs karaktär som vi tror        kommer att tilltala många, låg tröskel. 

Begripliga texter.   Karin Runow och Per Olsson  Sollentuna 12 maj 2016   Sist ett par korta 

kommentarer ......................... Språklig kommentar till sidan 168, 

Konfirmationsmässa/gudstjänst. Inledningsord 2 ”Konfirmationen påminner om Guds löfte i 

dopet” bör ändras till ”Konfirmationen påminner oss om Guds löfte i dopet”. Detta då 

beroende på hur betoningen av ordet påminner görs kan det ge en stor betydelseförskjutning. I 

ena fallet påminns vi om dopet i betydelse upprepa/komma ihåg/åminnelse, i det sämre fallet 

betyder påminner liknar eller ”det liknar detta men är definitivt inte det”   Erik Olebark 

Ringheim, Barn- och ungdomspräst ......................... Språk och mening i förbön begravning s 

205 i förslaget,  hur ordet "överlämnar" används. "Till dig har vi överlämnat NN. Till dig 

överlämnar vi oss själva."  Per Setterhall 
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6: Askims pastorat (registrerat: 2016-05-13 14:04:44) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Peter Hellgren 

 

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 

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 

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 

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 

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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Möjliggör de olika alternativen när det gäller 

Inledningsordet lokal gestaltning i gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Alternativen 3, 4, 5, 11, 13 är bra alternativ. Korta och med enkelt språk gör dem 

lättillgängliga. Gärna växelläsningar och alternativ med repetition. Betoningen på här och nu 

är bra. 
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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 

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 

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 låg 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 

Nej 

 

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 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 

Nej 
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16. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Det finns flera olika alternativ att utforma 

Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni dessa moment eller hur vill ni utforma dessa 

moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Överlåtelsebön 3 och bön om förlåtelse nr 4 förlåtelseord nr 2 har ett enkelt och tydligt och 

lättillgängligt språk.Placera gärna förlåtelseorden eller överlåtelsebönen senare i gudstjänsten, 

i närheten av kyrkans förbön. Bra för barn att först få känna sig älskade innan man tar in synd 

och förlåtelse. 

 

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 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

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 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

Avstår  
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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 

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  

 

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 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

21. Ur ett barn- och unga perspektiv: 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 12? 
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Alternativ D är mest barnvänlig. Kristusropet nr 6 är också barnvänligt eftersom sjungandet är 

bra för barn. Lovsången 5 och 8 känns också barnvänliga. 

 

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: 

Varken dåligt eller bra 

 

26. Ur ett barn- och unga-perspektiv: 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 gudstjänst för och med barn läses bara en text, helst ur Barnens Bibel. Om man följer 

kyrkoårets textläsningar kan det vara nödvändigt att ibland byta ut svåra texter. Svenska 

psalmboken nr 21 användbar. Trosbekännelsen bör på sikt omarbetas. 

 

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 

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 

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 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 

Nej 

 

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 

Nej 

 

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 

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 

Ja 

 

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

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 



129 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Trettondagstiden 

Ja 

 

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

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

1 

Nej 

 

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

2 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

38. Barn- och unga-perspektiv: Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira 

Måltidens alla moment i en gudstjänst för alla åldrar? Kommentera gärna! 

Lämpligt att eftersträva enkelhet. Alla nattvardsböner utom nr 4 är långa. Växelläsning ger 

delaktighet. Skillnad i förståelse och upplevelse om man är barn eller konfirmand. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

41. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

42. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

43. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  
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44. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

45. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Varken dålig eller bra 

 

47. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera  den liturgiska 

musiken, Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O Guds 

Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment, utifrån församlingens  bedömning. 

Vi känner oss komfortabla med musiken i D förslaget. Den känns barnvänlig. Barn lär sig 

texter snabbt. Det sjungna är mer lättillgängligt om det är melodiöst och rytmiskt. E 

alternativet känns också som en enklare variant.  

 

48. Kommentera Gudstjänstmusik A-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. 

Lovsägelsen och lovprisningen känns svåra i alla alternativen. Vi har använt alternativ D, men 

den känns inte heller riktigt optimal. Vi efterlyser en "transponerad utgåva" av musiken, då 

den kan gå alldeles för högt ibland. 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 
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52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

54. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

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

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Nej 

 

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

har konfirmation 

Nej 

 

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

alls 

Nej 

 

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

Ja 
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57. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

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

I ganska hög grad 

 

60. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

63. Kyrkohandboksförslaget har haft ett särskilt fokus på att det ska finnas texter och 

musik som passar alla åldrar och då också barn och unga. Ger kyrkohandboksförslaget 

denna möjlighet? 

Generellt är det fortfarande ett svårt språk och för barn och ungdomar många ovana ord. För 

lite av det som barn känner igen sig i. Det finns för lite variationer för barn. Det behövs 

alternativa musikstilar som är mer lättillgängliga. Ibland kan det finnas ett behov av att mixa 

olika stilar i samma gudstjänst. 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 
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64. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

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

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska. 

 

66. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

68. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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71. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

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

Nej 

 

72. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

76. 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 

 

77. 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 
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78. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid dopgudstjänster 

utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Starta kyrkklockorna. Hälla vatten i dopfunten. Be eller sjunga "Gud som haver". Samlas vid 

dopfunten vid själva dophandlingen. Torka av de döpta småsyskonens huvuden. Vi brukar ge 

övriga barn ett litet ljus med Kristusmonogram. Vi sjunger tillsammans med barnen "Det lilla 

ljus jag har". Ljuset förblir otänt i kyrkan, på grund av brandrisk. Ljuset kan tändas hemma 

under överinseende av föräldrarna. Bara fantasin sätter gränser här. 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

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

Bra  

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

82. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. 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 

 

85. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 
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87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

89. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

90. 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 

 

91. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Bra  

 

93. 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 

 

94. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

konfirmationsgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Inledningsordet kunde tidigare läsas av en konfirmand, nu bara av präst. Det bör finnas 

möjlighet för konfirmand att läsa inledningsorden. Fler alternativ för barn och ungdomar 

behövs i konfirmationsgudstjänsten. I gudstjänsten skall unga ledare och konfirmander kunna 

bidra på olika sätt. 

 

95. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 
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96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

97. 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 

 

98. 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 

 

99. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Bra  

 

101. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

vigselgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Dessa gudstjänster bör göras mer barnvänliga. Unga kan sjunga eller läsa text, sköta 

klockringning. 

 

102. 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 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 



140 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ganska bra 

 

106. 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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107. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Bra  

 

109. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

begravningsgudstjänsten utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Vi konstaterar att barn alltför sällan är med på begravningsgudstjänster. Dock kan barn hjälpa 

till med klockringningen. Någon kan läsa en text, dikt eller sjunga en sång. Viktigt att en 

vuxen eller en förälder är med som mentalt stöd. i Griftetalet kan prästen om möjligt tala 

direkt till ett eller flera barn och kanske ställa någon enkel fråga. 

 

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

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

Bra  

 

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

Avstår  

 

112. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera sjungna moment i 

de kyrkliga handlingarna. 

Generellt önskas fler alternativa musikstilar som är igenkänningsbara och mer tillgängliga för 

barn och unga. Sjungna moment är i allmänhet roligare än lästa. 

 

113. 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  

 

114. Vad kommer tilläget i KO 18 kap 6a § innebära ur ett barn- och unga perspektiv i 

ert gudstjänstfirande? 

Stora möjligheter att använda alternativa musikstilar och mer frihet. Mer dynamik och att göra 

gudstjänsten mer tillgänglig. 

 

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

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

Bra  

 

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

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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117. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det blir en snårskog av varianter av gudstjänstordningar i Svenska kyrkan. Förslaget känns 

som en plocklåda av alla möjliga varianter och det kan ta bort igenkännandets glädje när man 

går i gudstjänst i en annan kyrka än man vanligtvis gör. Redan nu är det många olika 

utformningar av gudstjänster i olika kyrkor. Det lär bli ännu fler. Ibland kan man önska mer 

enhetlighet. 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

1. Ta inte bort ordet "Fader" ur texter och böner. Det blir då svårt att upprätthålla förståelsen 

av Treenigheten. 2. Det känns som en svaghet att ordet "Synd och synder" försvinner mer och 

mer. Man måste kunna benämna en företeelse vid dess rätta namn. Synd och förlåtelse är 

begrepp som hör ihop. 
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7: Broby-Emmislövs församling (registrerat: 2016-05-14 11:20:55) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders O Johansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde/Kontraktsprost 

 

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 

Ja 

 

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 

Nej 

 

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

Nej 

 

5. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Möjliggör de olika alternativen när det gäller 

Inledningsordet lokal gestaltning i gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Det bästa sättet att nå barn och unga är att utifrån dagens tema och text berätta en inledning 

som leder fram till syndabekännelse. Vid barngudstjänster använder vi Inledningsord 4 

 

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 

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 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? 

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 

Nej 

 

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 

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 

Nej 

 

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

Nej 

 

16. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Det finns flera olika alternativ att utforma 

Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni dessa moment eller hur vill ni utforma dessa 
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moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Om det är mässa/högmässa använder vi syndabekännelse. Vid gudstjänst kan vi använda 

överlåtelseord följt av lämplig sång 

 

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 

I 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 låg 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 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 

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 låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

21. Ur ett barn- och unga perspektiv: 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 12? 

Vi har länge använt anglikanska i ungdomssammanhang. Måne och sol fungerar mycket bra 

när barnen är med 
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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: 

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: 

Varken dåligt eller bra 

 

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

anser vi är: 

Dåligt 

 

26. Ur ett barn- och unga-perspektiv: 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 ju möjlighet att fira mässa i förkortad version med en text. Trosbekännelsen skall 

vara med i huvudgudstjänsten. Även om inte barnen förstår hela teologin är det viktigt att lära 

sig den utantill. Det går automatisk om den används. När de konfirmeras och blir äldre 

kommer förståelsen. Det man lär sig som barn sitter hela livet. 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller 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 
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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 

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 

 

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

Ja 
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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 

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 

Ja 

 

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

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

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

Nej 

 

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

Ja 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Trettondagstiden 

Ja 

 

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

Ja 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

1 

Nej 

 

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

2 

Ja 

 

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

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

38. Barn- och unga-perspektiv: Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira 

Måltidens alla moment i en gudstjänst för alla åldrar? Kommentera gärna! 

I vår församling får döpta barn delta i nattvarden när föräldrarna bestämmer i samråd med 

prästen. Vi undviker att fira nattvard när det förväntas många barn från familjer som inte är 

aktiva 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

41. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

42. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

43. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  
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44. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

45. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

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

Avstår  

 

47. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera  den liturgiska 

musiken, Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O Guds 

Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment, utifrån församlingens  bedömning. 

Barn gillar det som de förstår, men de känner heligheten i de liturgiska melodierna Ungdomar 

vill gärna ha sin egen tids musik. Det kan man ha när de medverkar. Både barn och ungdomar 

vill gärna medverka i gudstjänsten. 

 

48. Kommentera Gudstjänstmusik A-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. 

 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

54. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

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

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Ja 

 

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

har konfirmation 

Ja 

 

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

alls 

Nej 

 

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

Ja 

 

57. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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58. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

I ganska låg grad 

 

60. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

63. Kyrkohandboksförslaget har haft ett särskilt fokus på att det ska finnas texter och 

musik som passar alla åldrar och då också barn och unga. Ger kyrkohandboksförslaget 

denna möjlighet? 

Förslaget ger möjlighet i vissa delar. Det är viktigt med delaktighet, att barnen får sjunga och 

spela dram. För ungdomar är det viktigt att välja sånger som de själva kan leda och spela till 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

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

översätts till? 

Eftersom vi har många invandrare i vår församling är det behov av engelska, franska, 

arabiska, farsi, pashtu, tigrinja, somaliska för tillfället 

 

66. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

68. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

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

Nej 

 

72. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

76. 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 

 

77. 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 
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78. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid dopgudstjänster 

utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Barnen häller upp dopvattnet 

 

79. 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 

 

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

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

82. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. 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 

 

85. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

88. 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 
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89. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

90. 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 

 

91. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

Ganska bra 

 

93. 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 

 

94. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

konfirmationsgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Det är mycket bra att frågan kommit tillbaka Båda inledningsorden är bra, men frågan är 

felplacerad: både dopet och vigseln placerar sina frågor i centrum av den kyrkliga handlingen. 

Det finns inget skäl att låta konfirmationen avvika från det mönstret. Frågan borde alltså 

fortsätta vara placerad efter trosbekännelsen som i 1986. Frågan är också felställd: Som den är 

utformad nu har frågan en ofrivillig komik över sig. Den är stympad, ungefär som om man 

vid dopet ställer frågan ”Vill ni(att ert barn skall) döpas?” eller vid vigseln: ”Vill ni gifta er?” 

Frågan borde anknyta till bekännelsehandlingen för vuxna som döps (se ovan under 

”Konfirmation” och ”dop: Trosbekännelsen” och kan fortsätta lyda som i 1986: ”Detta är den 

tro vi döps till i Kristi kyrka. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till 

Gud och era medmänniskor?” eller som i doppåminnelsen (se Påsknattsmässan): ”Vill ni med 

Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud, era medmänniskor och hela 

skapelsen?”   

 

95. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

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

Ja 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

97. 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 

 

98. 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 

 

99. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

101. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

vigselgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Utifrån ett barnperspektiv funkar det  Äktenskapet rymmer dels en sakramentalitet (även om 

det inte är ett sakrament) som gör anspråk på att Gud faktiskt handlar i vigseln (”Vad Gud har 

fogat samman”) och dels en kristusavbildande aspekt (”Detta rymmer en stor hemlighet, här 

låter jag det syfta på Kristus och kyrkan”) som gör anspråk på att äktenskapet är en liknelse i 

handling om Jesu kärlek och förlåtelse. Båda dessa centrala aspekter saknas helt i liturgin. 

Därför upplevs ordningen tyvärr som ganska ytlig och fattig. När dessutom den 

skapelseförankrade aspekten nästan helt saknas (pga könsneutrala formuleringar) leder det till 

att vigseln vilar på en närmast obefintlig teologisk grund. 

 

102. 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 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

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

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 
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105. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Ganska bra 

 

109. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

begravningsgudstjänsten utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Barn och unga på begravning är alltid känsligt. Det finns stora möjligheter i talet att anknyta 

till barns tankar och möta deras sorg. Samtalet är också viktigt. Liturgin fungerar 

 

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

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

Bra  

 

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

Avstår  

 

112. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera sjungna moment i 

de kyrkliga handlingarna. 

 

 

113. 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  

 

114. Vad kommer tilläget i KO 18 kap 6a § innebära ur ett barn- och unga perspektiv i 

ert gudstjänstfirande? 

Barn och unga kan medverka med sin sångtradition 

 

115. 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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116. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

handlingarna? 

Ganska bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 



167 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi bifogar en fil som kommenterar vissa detaljer utifrån teologi, Kyrkans tro bekännelse och 

lära. Den är skickad till kyrkohandboken@svenskakyrkan.se 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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8: Södertälje pastorat (registrerat: 2016-05-15 14:20:17) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Karin Karlberg 

 

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 

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 

Ja 

 

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 

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 

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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Möjliggör de olika alternativen när det gäller 

Inledningsordet lokal gestaltning i gudstjänstens inledning?  På vilket sätt? 

Ja. Vi ser att det finns en språklig bredd och att det finns en öppning för lokala alternativ för 

inledningen. 

 

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 

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 

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 

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 ganska 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? 

Varken låg eller 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. Sett ur ett barn- och unga perspektiv: Det finns flera olika alternativ att utforma 

Förlåtelsemomenten. Hur utformar ni dessa moment eller hur vill ni utforma dessa 
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moment utifrån kyrkohandboksförslaget? 

Vi följer handboken. 

 

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 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 låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

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

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

I låg 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 

I 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 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 låg 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 låg grad 

 

21. Ur ett barn- och unga perspektiv: 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 12? 

Det har låg betydelse eftersom vi inte uppskattar de nya förslagen utan konstaterar att "Måne 

och sol" finns kvar och att det troligen är den vi i så fall kommer att använda. 
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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: 

Varken dåligt eller bra 

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

26. Ur ett barn- och unga-perspektiv: 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? 

I gudstjänst för barn och unga kan vi, i vår församling, i undantagsfall använda färre 

bibelläsningar. Vi anser att någon form av trosbekännelse (i undantagsfall trinitarisk psalm) 

bör ingå i gudstjänsten.  

 

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 

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 

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 låg 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 

Nej 

 

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 

Ja 
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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 

 

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 

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 

Nej 

 

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

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 



177 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 



178 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

36. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

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

Nej 

 

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

Trettondagstiden 

Nej 

 

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

Nej 

 

37. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

1 

Nej 

 

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

2 

Ja 

 

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

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

38. Barn- och unga-perspektiv: Är det möjligt utifrån kyrkohandboksförslaget att fira 

Måltidens alla moment i en gudstjänst för alla åldrar? Kommentera gärna! 

Ja! Vi menar att barn och unga kan uppfatta helighet även om de inte förstår ordens innebörd. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 

 

40. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

41. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

42. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

43. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

44. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  
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45. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

46. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska dålig 

 

47. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera  den liturgiska 

musiken, Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O Guds 

Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment, utifrån församlingens  bedömning. 

De inslag av den nykomponerade musiken vi har använt har fått ett svalt bemötande i den 

inkomna responsen från församlingsmedlemmar. Den har uppfattats som svår att följa med i 

och svår att lära sig. Påpekanden som förmodligen också gäller barn och unga och deras 

upplevelse av musiken. 

 

48. Kommentera Gudstjänstmusik A-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. 

De inslag av den nykomponerade musiken vi har använt har fått ett svalt bemötande i den 

inkomna responsen från församlingsmedlemmar. Den har uppfattats som svår att följa med i 

och svår att lära sig. 

 

49. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

51. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

52. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 
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53. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

53. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

53. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

53. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

53. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

54. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

55. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

55. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

55. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

55. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

55. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

56. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

57. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår  
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58. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

59. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

60. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

61. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

62. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

63. Kyrkohandboksförslaget har haft ett särskilt fokus på att det ska finnas texter och 

musik som passar alla åldrar och då också barn och unga. Ger kyrkohandboksförslaget 

denna möjlighet? 

Ja. Samma svar gäller HB86. 

 

64. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

64. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

64. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

64. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 
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64. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

65. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska och Suryoyo 

 

66. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

67. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

67. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

67. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

68. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

69. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

69. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

69. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

69. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

70. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

71. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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71. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

72. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

73. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

73. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

73. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

75. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

75. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

75. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

75. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

76. 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 

 

77. 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  

 

78. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid dopgudstjänster 

utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Möjligheten till delaktighet är inte avhängig hanboksförslaget. Möjligheten till delaktighet 
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finns oberoende av ordningens formuleringar.  För unga vuxna kunde ett alternativ till 

bibelläsning (MK 10:13-16) införas, t ex apg 8 ("Finns det något som hindrar att jag döps...")  

Vi uppfattar att handboksförslaget tagit dåligt tillvara det goda som finns i 1986 års handbok. 

Vi saknar en del av formuleringskonsten i förbönen ("I trygghet, frihet och gemenskap med 

andra"). Vi saknar också dopbön alternativ 1 från nu gällande handbok. Också de gamla 

tackbönerna uppskattas i högre grad än de föreslagna. 

 

79. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

80. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

81. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

82. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

83. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

84. 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 

 

85. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 
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88. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

89. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

90. 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 

 

91. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

92. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

93. 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  

 

94. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

konfirmationsgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Konfirmandernas delaktighet är inte avhängig handboksförslaget. 

 

95. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

96. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

97. 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 
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98. 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  

 

99. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

100. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

101. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

vigselgudstjänster utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Barns och ungas delaktighet i gudstjänsten är inte avhängigt av formuleringar i 

kyrkohandboken. 

 

102. 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 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 



188 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

103. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

104. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

104. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

104. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

104. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

105. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

106. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

107. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

108. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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109. Ge gärna några reflektioner kring barns och ungas delaktighet vid 

begravningsgudstjänsten utifrån kyrkohandboksförslaget! 

Barns och ungas delaktighet i gudstjänsten är inte avhängigt av formuleringar i 

kyrkohandboken. 

 

110. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött 

barn eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

111. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

112. Utifrån att barn och unga firar gudstjänst ber vi er kommentera sjungna moment i 

de kyrkliga handlingarna. 

 

 

113. 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 

 

114. Vad kommer tilläget i KO 18 kap 6a § innebära ur ett barn- och unga perspektiv i 

ert gudstjänstfirande? 

Kvaliteten bör bevaras och musiken behöver därför vara prövad innan den används i 

församlingens gudstjänstliv. Om annan musik än handboken anger ska användas bör instans 

över församlingen (domkapitlet?) godkänna denna. Gudstjänstbesökare i alla åldrar bör ha 

tillgång till gudstjänster där musiken är igenkännbar oberoende av vilken kyrka/församling 

man besöker.  

 

115. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår  

 

116. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

117. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

118. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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119. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Generellt vill vi påpeka att remisstiden var osedvanligt kort. Att dessutom materialet kom sent 

gjorde att vi inte hunnit gå igenom allt material så väl som vi gärna hade gjort. Vi vill också 

ifrågasätta om det behövs en ny handbok av detta slag. Den svarar inte mot behov som någon 

församling vi känner till har. En varsam revidering och ett tillägg till befintlig handbok hade 

enligt vår uppfattning varit mer motiverad.   En helhetsbedömning är att språket i förslaget är 

bristfälligt. Det saknas känsla för högtidlighet, för tempus, man blandar universiella 

påståenden med specifikt kristna och det saknas en pastoral hållning där man tillåter att allvar 

och livets komplexitet framträder. På flera ställen är språket osnyggt (se t ex tackbönen efter 

nattvarden där tre "att" klämts in i en mening) eller för flummigt (se Nattvardsbön 4). I de 

alternativ som återanvänts från HB86 har man tappat något av skönheten i språket i och med 

små onödiga förenklingar (se Nattvardsbön D i HB86 i jämförelse med KHF:s Nattvardsbön 

5). En synpunkt på remissfrågorna är att de är ställda för att få svar på om förslaget gör det 

möjligt att fira gudstjänst på vilket sätt man än önskar. Det blir då svårt att svara på annat sätt. 

Den bredd som handboksförslaget ger uttryck för är inte nödvändigtvis önskvärd. Den 

gemensamma gudstjänsten är en av de viktigaste identitetsmarkörerna för Svenska kyrkan. De 

lokala varianterna får därför inte bli så varierade att gudstjänsten inte längre känns igen från 

plats till plats och tid till tid. här är det viktigt med en tydlig stomme som de lokala 

församlingarna sedan kan bygga på. Församlingsråden menar att förslaget till ny 

kyrkohandbok försvagar denna stomme genom alltför många varianter samt en ökad mängd 

fakultativa moment. Av den nya musiken har främst serie B provats i församlingen. 

Församlingens upplevelse är att musiken har varit svår att tillägna sig. Musikerna har upplevt 

den nya musiken som "oväntad" i betydelsen att det är svårt att anta fortsättningen av ett 

stycke. Text och musik fungerar inte alltid tillsammans. Felbetoningar förekommer frekvent. 

Tredje takten i serie B:s Sanctus ("Herre Gud") låter som en svordom.  I serie D upplever vi 

att det främst rör sig om material som man kan plocka ur till barnkören. Introitus har låg 

status i handboksförslaget, vilket vi upplever som beklagligt. Omfattande strykningar har skett 

i handboksförslaget då man, utan att ange skäl, plockat bort t ex Allena Gud i himmelrik, Pris 

vare dig Gud Fader och Ära ske Gud som från sin tron. Nya inslag som efterfrågats lyser dock 

med sin frånvaro, såsom en tonsättning av Fader vår och Trons mysterium. Vi menar att både 

KHF och KHB86 tar beaktande av barns och ungas behov.  Ansvaret för att barns behov 

tillgodoses vilar dock slutligen på präst, kyrkvärdar och den gudstjänstfirande församlingen. 

En kyrkohandbok har liten inverkan på hur barnen upplever gudstjänsten. Det är faktorer 

utöver handbokens språk som styr över detta.  - En stor del av de anmärkningar vi haft på 

förslaget handlar om gudstjänstens inledning. Vi ifrågasätter rubriken "Kristusrop" och undrar 

varför man inte kan bevara, i den kristna kyrkan, etablerade ord som Kyrie, syndabekännelse 

etc. Ord som kanske bättre markerar vad det handlar om. - Flera invändningar mot rubriken 

"inledningsord" har kommit. Rubriken "beredelseord" markerar bättre ingången i gudstjänsten 

och det faktum att det leder fram till syndabekännelse och förlåtelse.  - Syndabekännelse och 

förlåtelse bör finnas med vid varje mässfirande. - Vissa av förslagen till syndabekännelse 

uttrycker inte tydligt varje människas synd och bortvändhet från Gud.  - Vi saknar en 

redovisning av alternativ som valts bort i förslaget. Vad gäller t ex Laudamus saknar vi 641:7 
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Pris vare dig Gud Fader och Allena Gud - båda klassiska och välanvända i våra gudstjänster. - 

"Så lyder Bibelns ord" är inte en bra formulering.   

 

119. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

- I Sursum Corda har "han" bytts ut mot "Gud". Detta är ett av de moment som är 

väletablerade bland gudstjänstbesökare och inte en enda gång, trots påpekanden, har 

församlingen sjungit "han" under tiden då vi prövat den nya ordningen. En liten förändring 

som det krävs kraft att realisera.   -Positivt att mariadagarna fått en plats i de liturgiska 

texterna.  - Prefationen menar vi att ingår i nattvardsbönen och bör således även 

fortsättningsvis, enligt allmän och historisk kyrklig sed (ordo), förbehållas prästen. Kanske 

kan man notera att den kan läsas ifall att prästen inte sjunger.   - I en kommande 

kyrkohandbok finns det en pedagogisk mening att varje prefation finns utskriven i en 

sammanhållen helhet för att undvika onödigt bläddrande i missalet.   - Vi ifrågasätter om 

ordet "bägare" är ett mer lättillgängligt ord än "kalk" i nattvardsbönen. Församlingens 

associationer har gått mot glassbägare.  - Orden "Trons mysterium" bör finnas med. Gärna 

med noter.  - Vid Fractio har teologin i det föreslagna alternativ 2 tveksam teologi då vi anser 

oss redan ha en gemenskap med Kristi kropp i och med dopet.  - Vissa av förslagen till 

nattvardsbön uttrycker inte tydligt att brödet och vinet blir till Kristi kropp och blod – en 

viktig luthersk trossats som inte bör marginaliseras. - Fader vår används i en stor del av vårt 

pastorat. Vi ser därför att den borde kvarstå som alternativ inte minst för att den fungerar bra i 

en mångkulturell miljö.  I ordningen för långfredagsgudstjänsten bör inledningsordet fortsatt 

benämnas "Botpsalm". I långfredagsgudstjänsten bör enbart löftesord 3 anges som alternativ. 

I ordningen för Påsknattsmässa finns en brist i att språket dåligt belyser att det 'sker nu' -att vi 

är med och upplever döden och uppståndelsen. Exultet bör finnas med, utskrivet,  i ordningen.  

Gloria och Laudamus markerar att vi nåtts av påskens budskap och bör därför finnas med i 

ordningen för påsknattsmässa. Påsknattsmässans ordning bör över lag få en översyn då den 

inte svarar mot etablerade ordningar som finns i församlingar.  - i ordningen för dopgudstjänst 

har vi speciellt uppmärksammat att språket inte håller måttet. Vi saknar dopbön alt 1 från 

gamla ordningen. Vi beklagar att man inte tagit tillvara eleganta formuleringar ("trygghet, 

frihet och gemenskap med andra") från den gamla ordningen. För att ytterligare anpassa 

ordningen till en mångkulturell miljö kunde smörjelsen finnas med som alternativ i 

dop/konfirmation.  - Inledningen i ordningen för Konfirmation är otydlig. Vi bejakar 

införandet av doppåminnelse, men helheten och placeringen behöver omarbetas. Apg 8:17 

med handpåläggningen saknas som bibelläsningsalternativ. -Frågemomentet i 

konfirmationsgudstjänsten ska inte vara fakultativt. Konfirmationen innebär att den enskilde 

konfirmanden får möjlighet att bekräfta sitt dop genom att besvara en konkret fråga.  - I 

vigselordningen upplever vi att inget inledningsord är komplett. De behöver redigeras. 

Innehållet är dock bra i stort.  
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