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1: Tierps pastorat (registrerat: 2016-03-15 10:42:56) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kristin Elf 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

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

Avstår 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

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

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 
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22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

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

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 

 

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

Avstår 
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34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

Engelska - ett språk som fungerar för många. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

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

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 
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52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

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

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

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

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

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

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Avstår 

 

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

Avstår 

 

70. 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 

 

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

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

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

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

handlingarna? 

Avstår 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

bikt 

[Inget svar] 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

De tre Församlingsråden i Svenska kyrkan Tierps pastorat har för kyrkorådets remissvar 
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koncentrerat sig på att granska INLEDNINGSORDEN; FÖRBÖNER och 

NATTVARDSBÖNER. Här är våra synpunkter:  INLEDNINGSORD, s 38 -41 Inledningsord 

1 - Inga konstigheter. Bra med Du-tilltal. Inledningsord 2 - Kräver agenda. Blir hårt som läst 

bön, hårda ord (fruktar). Vad är en väktare (för tanken till Securitas-personal). Inledningsord 

3 - Jättefint! Lätt och enkel. Lätt att ta till sig och förstå. Inledningsord 4 - Bra med (köns-

)neutralt ord för Gud. Fin och lätt att ta till sig, då det rimmar (lite). Inledningsord 5 - Vi vill 

upprepa sita raden, men då säga "Nu är vi här tillsammans". Liten och nätt - lätt att härma. 

Direkt tilltal. Inledningsord 6 - Stryk! Hård, tung. Kanske i en andakt. Behövs denna? 

Inledningsord 7 - Fint! Inbegriper var vi än är - varför (skandinaviska)fjäll och inte berg? 

Inledningsord 8 - Sa inte så mycket. Lite tung. Skulle behövas illustreras (tända ljus, hälla 

vatten...). Inledningsord 9 - "Inse/förstå" bättre än "besinna". Svårt att just bekänna att man är 

en vilsen människa. Inledningsord 10 - Sa inte så mycket. Stryka? Inledningsord 11 - Stryk 

parentesen, annars ok. Inledningsord 12 - "förminskar" bättre än förkrymper. Inledningsord 

13 - ingen åsikt. Inledningsord 14 - ingen åsikt Inledningsord 15 - fin när den sjungs. 

Traditionell. Inledningsord 16 - För mycket skuld. Tung skuldbeläggande. Långfredagen 

behövs det inte så mycket ord. Just den dagen hellre pregnant och kort. Inledningsord 17 - 

ingen åsikt.  FÖRBÖNER, s 71 -79 Förbön 1 - Bra Rytmisk. Förbön 2 - Tycker vi om. Bra 

med "alla som" istället för "de som" - vi-och-dom-uppdelningen undviks. De som fått 

förtroende bättre än "konung, regering och riksdag". Förbön 3 - Passar i många sammanhang. 

Bäst av allt: "Hjälp dem som bestämmer mest att tänka på dem som bestämmer minst". 

Förbön 4 - Bra att just skolor nämns. Klok bön. Lite tungt språkligt, men säger mycket. 

Förbön 5 - Mycket tänkvärt. Kanske även något om mobbning på nätet? Förbön 6 - Fin. 

"Orättfärdigheten" är dock ett långt och svårt ord. Förbön 7 - Bra, särskilt "relationer som gör 

oss trötta och tomma". Förbön 8 - Lång. Innehållsrik. Traditionell. Fin i fastan. Förbön 9 - 

Den här bönen har vi glömt att den finns. Bra. Känns positiv. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

NATTVARDSBÖNER, s 90 - 106 Nattvardsbön 1 - Rakt på sak. Lätt att förstå. Nattvardsbön 

2 - Hård. Lite omständlig. Traditionell, så att man inte hör orden, utan det blir bara rabblande. 

Nattvardsbön 3 - Fint med "hemlighet". Trevlig. Nyhet. Nattvardsbön 4 - Vi tror att 

växelläsning främjar delaktighete. Svårt med ordet "vin", eftersom vi använder druvjuice. Vi 

får hela tiden ändra till något som passar. Nattvardsbön 5 - Lång. Traditionell. Omständlig. 

Man kan snubbla på orden. Högtidlig men tråkig. Nattvardsbön 6 - Lång. Bra med "fader och 

moder - men heter det inte far och mor, eller pappa och mamma? Bättre med "dem som 

hoppas på dig" än "dem som tar emot det". Fint med "den fred vi inte själva kan skapa". 

Nattvardsbön 7 - Fint med presens! Svårt med ordet "vin". Stolpigt: "när vi delar bröd och vin 

så att vi kan gå vidare i världen, värna den, älska och skapa" - vad menar? Fint med "de 

kvinnor, män och barn..." Ger en naturlig slutbild inför Vår Fader. Nattvardsbön 8 - 

Konstgjord. Snubblig. Stryka? Nattvardsbön 9 - Vi tycker om med inlagd förbön - det har vi 

ofta i vår huvudgudstjänst. Därför kan väl äktenskap/döpta/tacksägelser också läggas in? Vi 

ber hellre "med alla som" än "för alla som". Nattvardsbön 10 - "Prisar" - ett svårt ord, annars 

kort och lätt att förstå. Nattvardsbön 11 - Uppstyltad. Formuleringar ur Herrens bön onödiga - 

Vår Fader kommer ju efteråt. Nattvardsbön 12 - Fint med referenser till Psaltaren (Psalt 23). 
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Vi får lust att låta några illustrera med rörelser/dans, barn som klär ut sig och visar allt det vi 

minns. Spännande! Nattvardsbön 13 - Populär också i Sinnesromässan. Bra med en sorgsen 

bön. Vi har alltså endast koncentrerat oss på tre (3) delar - därav alla "avstår" i enkätsvaren. 
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2: Norra Tjusts pastorat (registrerat: 2016-03-15 14:55:27) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans Wennström 

 

Befattning 

KH 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska dålig 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

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

Ganska dålig 

 

27. 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. 

 

 

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

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

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

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

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

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

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

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Ganska bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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3: Garde församling (registrerat: 2016-03-15 17:11:49) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Benny Helgesson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Dåligt 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Dåligt 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

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

[Inget svar] 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. 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 

 

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

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

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

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Ganska bra 

 

63. 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 

 

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

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Avstår 

 

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

Ganska bra 

 

70. 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 

 

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

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

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

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

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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4: Ramsele-Edsele församling (registrerat: 2016-03-16 09:01:30) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Maria Kihl 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

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

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

27. 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 tycker att den nya musiken överlag är bra. Självklart är det alltid lite ovant i början när 

man ska ta in ny musik (man är ju van vid den gamla). Vissa serier är lite knepigare än andra, 

men ingen är direkt omöjlig. 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

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

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

I hög grad 

 

34. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Delar av 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

engelska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

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

handlingarna? 

Bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

ÖVerlag är det et mycket bra förslag. Det är bra att frågan till konfirmanderna har 

återkommit, den behövs. Dock är den nya placeringen för frågan till konfirmanderna inte 

optimal, det är önskvärt att den flyttas tillbaka till den ursprungliga platsen i samband med 

handpåläggningen. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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5: Bredaryds pastorat (registrerat: 2016-03-17 11:35:23) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Per-Erik Åkermo 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

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

Varken dålig eller bra 

 

27. 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 kommer med största sannolikhet att fortsätta använda T.solemnis även i fortsättningen 

samt de traditionella partierna.  Det finns en vinst i att kunna välja men en del av musiken är 

svår om man inte själv läser noter. 

 

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

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

Engelska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Bra 

 

70. 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 

 

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

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

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 



46 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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6: Hörnefors församling (registrerat: 2016-03-30 19:41:43) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gertrud Malmberg 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

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

översätts till? 

 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

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

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Avstår 

 

70. 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 dålig 

 

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

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

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

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

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I vår församling har vi gått tillbaka till att be Fader vår och ser att det inte kommer att vara 

möjligt i framtiden. Det känns inte bra att göra människor osäkra, så vi hade gärna behållit 

möjligheteten till att ha kvar den gamla översättningen. Även om det kan vara det enda rätta 

att helt gå över till Vår Fader och inte som vi har gjort, innan vi beslutade att konsekvent be 

Fader vår, att i kyrkliga handlingar be Fader vår och i övriga gudstjänster Vår Fader. Detta 

skapade en osäkerhet, inte minst hos den som ledde gudstjänsten. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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7: Valdemarsviks-Ringarums pastorat (registrerat: 2016-04-01 

09:34:04) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Andreas Danielson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Bra 

 

27. 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. 

 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

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

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

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

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, holländska och arabiska 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Ganska bra 

 

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

Avstår 

 

70. 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 

 

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

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

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

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

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Övergripande kommentar: ”Kyrkohandbok för Svenska kyrkan” är ingen bra benämning på 

en sådan här bok. Den kan tolkas som om det vore en handbok i kyrklig verksamhet ö.h.t. och 

stavelsen ”Kyrk” upprepas för tätt. Förslag: ”Gudstjänstbok för Svenska kyrkan”.   

Kommentar till svaren Fråga 2: Vid sidan av de föreslagna inledningsorden bör anvisningar 

finnas för hur man kan formulera inledningsorden fritt.  Fråga 3: Bön om förlåtelse 8 ”Jag 

fattig syndig människa…” bör utgå, p.g.a. des föråldrade formuleringar (bl.a beträffande 

människosyn)  Fråga 6:.  Bön 2 och 4 är i kortaste laget för att man ska ”hinna med” att landa 

i förlåtelsen.  Fråga 7: Överlåtelsebönen 3 är förmodligen tänkt passa för barn. Det är bra, 

men meningen ”Allt stort och allt smått…” behöver bearbetas eller ersättas med en inte så 

”platt” formulering.  Fråga 8: Momentets rubrik: ”Kristusrop” bör bytas mot ”Bön om 

förbarmande” Antalet alternativ skulle kunna utökas.  Fråga 15: Fjärde raden på inledning 

”Livets Gud är värd vårt tack och lov” kan tolkas som att det finns fler gudar än ”Livets Gud”. 

Den bör lyda: ”Endast Gud är värd vårt tack och lov” (analogt med inledning 1). 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

.Fråga 16: Prefationerna D och E bör kompletteras med fler kyrkoårsanpassade alternativ.  

Fråga 24: Prefationen till musikserie D är för svår  Fråga 36: Delaktighet i gudstjänsten beror 

i första hand inte på vad som sägs eller sjungs, utan hur det görs och vilka övriga former för 

delaktighet som finns.  Fråga 37: Vi ser inget direkt behov av översättningar till 

minoritetsspråk just nu men beredskap bör finnas, hos oss då främst finska, romani och 

teckenspråk.  Fråga 38: Engelska, tyska, franska, holländska och arabiska  Fråga 68. 

Klockringning saknas som moment vid barnbegravning  Fråga 73: Uttrycket ”Kyrkliga 

handlingar” är inte bra, det har alltför administrativ prägel. Förslag: ”Livshögtidernas 

gudstjänster” (dop, konfirmation, vigsel, begravning) och ”Enskilda gudstjänster” (Bikt och 

sjukkommunion)   Fråga 74: Beträffande antalet fakultativa alternativ har vi i kommentarer 

till fråga 2, 8, 24 och 25 
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8: Arvidsjaurs församling (registrerat: 2016-04-13 11:33:56) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ingrid Holmström Pavval 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Avstår 

 

27. 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. 

Det är positivt med ackordanalys och att noternas skaft försvunnit vid prefationerna 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

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

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

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

översätts till? 

Tigrinja, arabiska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Bra 

 

70. 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 

 

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

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

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

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

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi noterar att det i förslaget till vigselgudstjänst inte är markerat möjligheten att prästen 

förestavar vigsellöftet. den möjligheten innebär en stor trygghet för många brudpar.  Vi 

ifrågasätter användningen av sändningsord i samband med begravningsgudstjänst. vad är 

tanken med att ha den möjligheten i begravningsgudstjänsten men inte i vigselgudstjänsten. 

känns inte relevant att ha med den möjligheten i begravningsgudstjänsten.  vi saknar en 

ordning för begravningsgudstjänst med urna, som är en begravningsgudstjänstform som blir 

allt vanligare 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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9: Hedebygdens församling (registrerat: 2016-04-15 14:37:18) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kjell Thuvall 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

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

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

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

Ganska bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

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

Ganska dålig 

 

27. 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. 

Vår församling är ingen sjungande församling, rent generellt så har församlingen svårt med 

den liturgiska musiken. Men den samlade bedömningen utifrån musiker och präster så 

fungerar det, dock är det svårt att fånga församlingsborna i detta... 

 

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

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

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

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

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

översätts till? 

Engelska, Arabiska, Norska och Tyska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

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

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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10: Svenska kyrkan i München (registrerat: 2016-04-18 17:41:21) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Torvild Evensson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

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

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

27. 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. 

Det är bra att man behåller det gamla samtidigt som man plockar in visst nytt, även om dt nya 

bara företräds av ett fåtal kompositörer. 

 

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

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

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

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

Tyska. 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

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

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. 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 låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Bra 

 

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

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Ganska dåligt 

 

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

Avstår 

 

70. 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 

 

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

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

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

bikt 

[Inget svar] 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Församlingen har haft alldeles för lite tid pa sig till att sätta sig in i förslaget.  Det är positivt 

att även utlandsförsamlingarna far vara med i remissarbetet. De fasta svarsalternativen tycker 

vi är ett mindre bra redskap för den typen är remissförfarande. Vi hade gärna sett mer rutor 

för fri text. Som det är nu ger vart remissvar intrycket av att vi är mer positiva än vad som är 

fallet.  Detaljnivan tycker vi är tillräcklig. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



92 

 

 

 

11: Ekshärads församling (registrerat: 2016-04-22 09:58:08) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lars-Peter Hjärpe 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

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

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

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

Ganska bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Ganska bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

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

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

Tyska,Engelska,Holländska 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

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

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

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

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Ganska bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

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

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

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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12: Styrsö pastorat (registrerat: 2016-04-23 17:08:42) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

agneta olsson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

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

Ganska bra 

 

27. 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. 

Över lag anser vi att förslagen är mer eller mindre lämpliga eller rättare sagt möjliga. Vi tror 

inte på en blandad kompott eftersom det känns viktigt med en enhetlig musikalisk tanke.  Det 

finns en rikedom i mångfalden som vi tror kommer att bidra till ett mer levande gudstjänstliv. 

Vi lever i en församling med gamla traditioner men en stor öppenhet och stort intresse för 

liturgik och gudstjänst. 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

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

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

nej 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Bra 

 

70. 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 

 

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

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

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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13: Skärholmens församling (registrerat: 2016-04-26 15:30:27) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christer Hugo 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

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

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

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

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

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

Avstår 

 

27. 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. 

Stor brist att kyrkoåret endast finns i serie A. Det märks här och var i prefationerna att det ej 

varit liturgiskt kunniga personer som stått bakom förslagen; den nya musiken är inte sällan 

musikaliskt undermålig och kan befaras inte hålla för bruk år efter år. Varför inte i stället göra 

ny text till gamla melodier? Att ge utrymme för alternativ är principiellt bra, men alternativen 

behöver inte stå i kyrkohandboken. Dessutom: om så mycket blir fakultativt bäddar det lätt för 

mycket konflikter i församlingarnas gudstjänstförberedelse.. 

 

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

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

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

översätts till? 

Spanska, arabiska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

63. 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 

 

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

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

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

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

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Förslaget har haft för kort tid på sig. Möjligheten för flera församlingar att pröva alternativ 

och komma med synpunkter i ett tidigt skeende borde ha utvidgats; före nuvarande handbok 

prövades t ex 1976 års ordning i många år och erfarenheter samlades på så sätt.  Den nya 

liturgiska musiken bär spår av att fackkunniga liturgiker inte i önskvärd omfattning varit 

engagerade i handboksarbetet. Fler tonsättare borde också ha inbjudits att skriva ny musik, 

och vår församlings musiker tycker att den nya musiken i en del fall är kvalitativt undermålig. 

I högre grad borde man också prövat att skriva ny text till den gamla musiken; det vore också 

en förnyelse. Det är en stor brist att kyrkoåret kommer i bakgrunden och egentligen endast 

syns i serie A. Olika musikaliska alternativ är principiellt av godo, men det är bättre att 

möjligheten att pröva alternativ lokalt ökas än att dåliga alternativ tas med i en officiell 

handbok. Åtminstone i ordningen för begravningsgudstjänst borde den gamla formuleringen 

av Herrens bön (Fader vår) finnas som alternativ. För undvikande av konflikter om 

enskildheter bör de moment som är fakultativa i huvudgudstjänsten vara ganska få. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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14: Södra Ölands pastorat (registrerat: 2016-04-27 11:13:14) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Magnus Jonsson 

 

Befattning 

Kyrkokamrer 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Dåligt 

 

12. 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: 

[Inget svar] 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

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

Bra 

 

27. 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 bedömer att Gudstjänstmusiken alternativ A till E fungerar bra vad gäller de delfrågor som 

finns med i frågan. 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

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

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

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

översätts till? 

Hela eller delar av kyrkohandboken bör även översättas till engelska, tyska, franska och 

spanska. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

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

handlingarna? 

Bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Fråga 3) Enligt hävd och tradition riktas en bön om förlåtelse till Gud, Fadern genom Jesus 

Kristus Helig ande. Bön om förlåtelse (nr. 4) riktar sig mot Jesus vilket vi finner märkligt.  

Fråga 16) Celebranten skall alltid sjunga eller läsa Prefationen. Vi saknar också ett alternativ 

när det gäller Kristi Himmelsfärd i den kyrkoårsbundna delen av Prefationen.  Övrig 

kommentar Vi saknar en särskild ordning för julnattsmässa. Detta saknas särskilt då det finns 

en ordning för julotta och påsknattsmässa. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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15: Göteborgs S:t Pauli pastorat (registrerat: 2016-04-27 13:41:41) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Daniel Bennsten 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

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

[Inget svar] 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

12. 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: 

[Inget svar] 

 

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

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

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

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

[Inget svar] 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

27. 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. 

 

 

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

fira den? 

[Inget svar] 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

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

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

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

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

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

[Inget svar] 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

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

som ni skulle vilja fira dem? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

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

vilja? 

[Inget svar] 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

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

[Inget svar] 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

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

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

70. 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: 

[Inget svar] 

 

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

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

[Inget svar] 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

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

handlingarna? 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

bikt 

[Inget svar] 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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16: Oscars församling (registrerat: 2016-04-27 13:52:43) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans Rhodin 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Ganska bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

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

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Oscars församling är en stor innerstadsförsamling i Stockholm med en stark kyrkomusikalisk 

tradition. Tidigare och nuvarande kyrkomusiker har haft/har en stark kreativ drift och mycket 

hög konstnärlig nivå. Detta har medfört en stark progressivitet i församlingens gudstjänstliv, 

även om traditionen också är stark hos oss. För närvarande firas exempelvis en gudstjänst där 

både mässmusiken och –texterna är nyskrivna. Musiken är skriven av oss kyrkomusiker.   

Inför remissutlåtande 15/4 2016 har Oscars musikerkollegium diskuterat förslaget till ny 

kyrkohandbok. Då handboksförslaget inte varit i bruk hos oss var det givna frågeformuläret 

svårt att använda, så vi svarar endast i fritext. Vi fokuserar på de musikaliska frågorna och 

hänskjuter textformuleringar och liturgisk ordning till övriga professioner.  Här följer en 

genomgång av några punkter från vår diskussion:  Serie A:  • Bra med ny rytmisering av ”Du 

evigt strålande morgonsol”! • Bra med ”rätta” tonarter på ”Helige Herre Gud”! • 

Ackompanjemanget till församlingssvaret i ”Sursum corda” är ersatt med en ny, trestämmig 

sats. Denna klingar otillfredsställande i jämförelse med den gamla. • En del Laudamus-

alternativ som används i våra gudstjänster är strukna.  Serie B  • Denna serie har stora 

kompositionsmässiga brister. Melodierna är invecklade och ologiska. Musiken har heller 

ingen sammanhållen stilistisk tanke. Liturgens partier (bl.a. prefationen) är för svåra.  Serie C   

• Detta är den serie vi gillar bäst bland de nya. • Kul att kunna göra en helt körbaserad mässa!  

Serie D • Bra serie för barngudstjänst! • Prefationerna är väldigt otympliga och oorganiska. 

Detta beror på att den ”gamla” notationen med recitationstoner är irrelevant i denna typ av 

musik. Dessa delar borde noteras som fjärdedelstakter.   Serie E  • Användbar serie i sin 

genre.  Sjungna förböner vid dop/vigsel  • De nya alternativen flyter inte organiskt.  Sjungen 

förbön vid begravning  • Det nya alternativet känns organiskt, möjligen kan man opponera sig 
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mot de fantasifulla färgningarna i ackompanjemanget.  Sammanfattning  Det föreliggande 

handboksförslaget ter sig på det stora hela som ett realistiskt och användbart material, och vi 

kan mycket väl tänka oss att använda en stor del det. Likväl föreligger ett antal brister och 

tveksamheter:  Urvalet till Serie A: Vi ställer oss frågande till hur detta urval har gått till! I 

nuläget är en hel del satser som vi uppfattar som vanliga borttagna medan vissa vi aldrig hört 

är kvar. Vi efterlyser en tydligare tanke med redigeringen. Alternativet är att behålla hela 

gamla kyrkohandboken.  Det nya materialet i Serie B-D, sjungna moment vid förrättningar. 

Utöver Serie B är det inget större fel på de serier som nu är tryckta. Trots det är denna musik 

av klart ”tillfällig” karaktär som vi har svårt att se som aktuell i ett längre perspektiv. 

Genremusik som denna i mässan är egentligen inget fel, problemet är att den trycks i ett så 

pass upphöjt dokument som kyrkohandboken. Finns ingen annan bortvald genre som skulle 

förtjäna en plats? Vi som skriver egen musik tycker dessutom att detta urval är problematiskt 

då det material som presenteras de nya serierna är av betydligt lägre kvalitet än den vi 

producerar själva.   Notation Generellt finner vi inga problem med den skaftlösa notationen. 

Ibland blir det dock onödigt svårt, särskilt vid korta insatser. I andra fall är skaftlös notation 

helt irrelevant och felaktig (prefationen serie D). Vad vi kan se finns ingen sammanhållen 

notationsprincip i kyrkohandbokförslaget. Vi tycker därför man skall prioritera tydlighet och 

användbarhet framför akademisk strävan.   Förslag till åtgärder: • Stryk Serie B i sin helhet 

samt nya förslag till förbön vid dop/vigsel/begravning. • Ge ut Serie A separat som en 

”Huvudhandbok”. I denna kan alla gamla satser vara kvar. • Skapa en publikation,kanal eller 

plattform där en stor mängd ny mässmusik enkelt 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

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

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

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Dåligt 

 

70. 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 

 

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

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

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

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

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remissvar från Oscars församlings kyrkoråd. Vi ifrågasätter hela tanken med en ny handbok, 

då så lite är ändrat. Det kommer att uppstå stora kostnader med nya handböcker/missalen och 

bänkpsalmböcker mm. Vi anser att handboksförslaget måste få ett mycket brett stöd i 

kyrkomötet för att genomföras! Vi anser att Fader vår måste stå parallellt med Vår fader i den 

slutgiltiga handboken. Därav vårt svar på fråga 31. Vi är starkt, emot att ordet kalk försvinner 

till förmån för ordet bägare i nattvardstexterna. Därav vårt svar på fråga 17. Kyrkorådet  

ansluter sig till våra musikers skrivelse i anslutning till fråga 27. Kommentarer kring de 

kyrkliga handlingarna: Dopet:   Vid konfirmanddop och en del vuxendop, samt i ekumeniska 

dop så bör nedsänkning vara ett alternativ till vattenbegjutning. Vigsel:   Vi får fler och fler 

förfrågningar, om att människor vill, i samband med tex. Guldbröllop, förnya sina vigsellöften 

och bli välsignade igen. Kan man tänka sig en ordning för detta? Begravning:  Vi får fler och 

fler som önskar avskedstagande i slutet av begravningsgudstjänsten. Ett skäl är ibland, att de 

anhöriga vill vara kvar till sist och göra sitt avsked enskilt, då övriga lämnat kyrkan efter att 

ha gått runt kistan. Kan avskedstagandets plats bli helt fakultativt? Därav vårt svar på fråga 

65. Vi får fler och fler önskemål om minnestund utan kista eller urna. Oftast har begravningen 

skett på annan ort eller så saknas kroppen eller så är det osämja i familjen. Kan man tänka sig 

utarbeta en sådan ordning till handboken? Prästerna i Oscars församling går ofta med polisen 

på dödsbud och prästerna är knutna till en rad krisgrupper på skolor och företag. Det vore bra 

med någon form av mall för andakt vid dessa tillfällen. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

PÅSKNATTSMÄSSA  Påsknattens tema i EB är ’Från mörker till ljus’ och detta har av 

tradition gestaltats liturgiskt i påsknattsmässan. Detta sker bl a genom att exempelvis 

successivt tända upp den mörklagda kyrkan, genom läsningarna som betonar skapelsens 

återlösning och profetiornas uppfyllelse genom Kristi seger över döden. Handboksförslaget 

ger möjlighet att fira en enkel (vanlig) mässa/högmässa som påsknattsmässa, vilket för vissa 

församlingar kan anses vara en fördel, i synnerhet om påsknattsmässan skall innehålla dop 

och/eller konfirmation och man inte vill att den skall ta för lång tid. Men i det nuvarande 

förslaget finns endast begränsade möjligheter att fira en mer liturgiskt utbyggd 

påsknattsmässa enligt traditionell modell. Därför bör förslaget kompletteras med fler 

fakultativa moment enligt nedan. Som förebild för de föreslagna förändringarna har använts 

den av kyrkomötet antagna ’Gudstjänster för kyrkoåret’ (Verbum 1998).  

Gammaltestamentliga läsningar: Förlaget bör kompletteras med fakultativa läsningar från 

Påskens profetior. Några av dessa texter återfinns i evangeliebokens läsningar för 

påsknattsmässan men inte alla. Läsningarna som föreslås är 1 Mos 1:1-2:2, 2 Mos 14:15-

15:1A, Jes 4:1-6, Jes 54:5-14, Hes 36:25-28.  Påskhymn: I förslaget finns ett fakultativt 

moment som heter Påskhymn (s. 125). Där står det att en påskhymn kan sjungas. Den 

traditionella Påskljushymnen och Påskljusprefationen kan förhoppningsvis vara vad som 

åsyftas, även om kommittén också vill göra möjligt att välja andra påskhymner. Däremot bör 

förslaget kompletteras med en hänvisning till den traditionella påskljushymnen och dito 

prefationen och att text och noter skrivs in i KHB alt KHB Musik. Båda återfinns i 
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’Gudstjänster för kyrkoåret’ .   Kyrkans tändande och altarets klädande: Eftersom förslaget 

föreslår att en påsknattsmässa kan inledas i mörker (vilket är bra) bör det också vara tydligt 

var kyrkan föreslås tändas upp. Det kan ske antingen vid påskropet eller vid påskhymnen (står 

otydligt nu, endast att ljuslågor tänds och sprids från påskljuset till gudstjänstfirarnas ljus). 

Platsen/platserna för kyrkans tändande bör alltså skrivas fram tydligare. Det bör för 

tydlighetens skull också skrivas in förslag på när i gudstjänsten altaret kan iordningsställas, 

dvs inte dukas utan kläs. Detta föreslås göras under offertoriepsalmen eller i samband med att 

kyrkan tänds.  Halleluja efter evangeliet: Eftersom ordningen för högmässa har ett fakultativt 

halleluja inskrivet så bör det självfallet skrivas in som fakultativt moment också i 

påsknattsmässan,  Syndabekännelse och förlåtelseord/avlösning: Betoningen av befrielse från 

synd har tonats ner kraftigt i den föreslagna ordningen för dopgudstjänst vilket går igen i 

förslaget för påsknattsmässa. Även om både dop och nattvard ger syndernas förlåtelse så finns 

det inte minst existentiella skäl att ge en människa möjlighet att sätta ord på sin synd och 

skuld, såväl enskilt som i gemenskap med andra. Denna möjlighet ges i och med att 

syndabekännelse med förlåtelse förs in som fakultativa moment i ordningen för mässa, och 

därför bör syndabekännelse med avlösning vara fakultativa moment även i påsknattsmässan 

också när dop/doperinran ingår.   Trosbekännelsen: Den apostoliska trosbekännelsen bör även 

kunna delas upp i de tre artiklarna där församlingen bekänner sin tro efter var och en av 

artiklarna.   Dessa kompletteringsförslag ligger i linje med handbokskommittens ambition att 

det i ordningen för högmässa finns möjlighet att fira en liturgiskt och teologiskt ”traditionell” 

högmässa genom att välja serie A och använda de fakultativa momenten i den föreslagna 

ordningen. Samma sak bör vara möjligt också med påsknattsmässan. För att detta ska vara 

möjligt behöver de föreslagna momenten skrivas in. På så sätt kan församlingar fira en 

påsknattsmässa med den särprägel som både kontrasterar mot och binder den samman med 

påskdagens ljusa och festliga högmässa. 
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17: Salems församling (registrerat: 2016-04-28 09:56:07) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hanna Nyberg 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

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

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Ganska bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

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

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Serie A Mycket bra, sångbart, värdigt, fint hantverk Allmänt om serierna: de enda som 

verkligen innehåller en genomsyrande tanke och modus, Följer kyrkoåret. Serie B Kristusrop 

3: B1 hyfsad sångbarhet, traditionell, tillför inget Lovsången 6: Gloria B1 Låg sångbarhet, 

dålig rytmik, tillför inget Lovsången 6: Laudamus B1 Lång, Tråkig, dåligt hantverk 

Lovsägelse och prefationerna dålig sångbarhet, oandvändbart Helig 1: B1 Torftig, dålig 

sångbarhet, dålig rytm, fantasilöst, ren katastrof! O Guds Lamm 2: B1 Hyfsad sångbarhet, 

dåligt hantverk. Lovprisning 1: B1 oanvändbar Allmänt om serien: Torftig i sitt tonspråk, 

svårsjungen, håller inte ihop som serie. Serie C Kristusrop 4: C1 Ointressant harmonik, seg 

och tråkig Kristusrop 5: C2 Ointressant harmonik, Ej lyckat med försångare, Dåligt hantverk. 

Lovsången 7: C1 Varför latin? Sångbart Lovsägelsens inledning 1 och 2: Stolpig rytmik, 

tråkig sats, ganska sångbart, funkar inte med texten öppna era hjärtan. Helig 2: C1 Sångbart, 

Känns som att man tappar intensitet pga åttondelarna i mellansystemet. Satsen kan ses över. O 

Guds Lamm 3: C3  sångbar, lite tråkig med sekvenser, satsen banal. Lovprisning 2: C1 

Funkar inte alls att klämma in texten och återanvända Helig. Allmänt om serien: Sångbar, 

enkel men tråkig. Dåliga satser och håller inte ihop som serie. Serie D Kristusrop 6: D1 Tips: 

skippa P/L delen. Tråkig sats.  Lovsången 8: Gloria D1 Undermålig sats, för piano? 

Laudamus D1: Ännu sämre sats, piano? Fast i synkopträsket. Lovsägelsens inledning 2: D1 

Skippa ¾ takten. Dålig sats, sångbar Prefationerna D1 bättre nu när tonsättaren fått lära sig 

vad recitationston betyder Helig 3: D1 Synkoper igen, fungerar till barngtj, usel sats. O Guds 

Lamm 4: D1 Återigen satsen undermålig, tråkig, passar inte in i serien. O Guds Lamm 5: D1 

Satsen dålig, passar bättre i serien men svårsjungen. Lovprisning 3: D1 har ingenting med 

resten av serien att göra. Dålig sats. Allmänt om serien: Fungerar till barn. Pianoanpassad men 
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ingenting man vill göra varje söndag. Serie E Kristusrop 7 E1 Barnvisebetonad, oinspirerande 

med call and respons. Lovsången 9: Gloria och Laudamus E1 Hög sångbarhet, ointressant 

sommarvalsplagiat, usel sats, lång, ej slitstark. Lovsägelsen E1 helt annat modus, passar inte 

in i serien, känns som 1984 och bör förpassas dit. Helig 4: E1 Usel sats och harmonik, inget 

man vill sjunga varje söndag. O Guds Lamm 6: E1 Återigen försångare ej lyckat. Tråkig sats, 

4e stilen i samma serie. Lovprisning 4: E1 Rytmiken känns som ett skämt, introt känns 

omotiverat, tråkig sats Allmänt om serien: Är ingen serie utan ett sammelsurium, så här får 

det inte se ut, ta bort! 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

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

översätts till? 

arabiska, asyriska, turkiska (spanska, engelska, franska) 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 



153 

 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

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

Bra 

 

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

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

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

Bra 

 

63. 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 

 

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

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

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

Bra 

 

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

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Bra 

 

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

Avstår 

 

70. 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 dålig 

 

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

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

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

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

handlingarna? 

Bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

8, 9, 15, 16, 18: ej i musikdelen, men i text 9: för få alternativ, begränsning kring "han" som 

syftar på Gud. Bra med ps 21.  16: bra med Maria-alternativ.  Saknar bedömning av Helig 

som borde funnits med. 17: vi saknar "kalk" samt en möjlighet att ta in alternativ vid 

temamässor och kyrkoårsanknutna texter. 20: Ingen tydlig tanke kring när församlingen står 

och sitter, blir lätt rörigt och skapar osäkerhet. Risk att postludiet försvinner. Möjlighet till 

recession?  29: Gärna mer instrumentalmusik 30: Gärna börja i mörker och gravläggning. Bra 

att det nu finns en ordning, bra språk. 36: svårt att säga, ordningen medför inte delaktighet 

automatiskt mer än vid vissa moment. Behöver lyftas fram i anvisningarna.  46: väl uttryckt, 

lyckats med detta! 47: Lyckats väl med! 48: Tydliggör att det inte behöver handla om barn, 

bibeltext kan antyda det. Lägg till bibelord om att dö och uppstå med Kristus, Rom 6, t ex.  

53: en god förbättring sedan tidigare. 60: ta fram fler bibelord! 62: omformulera parantes. 

Tillkännagivandet: Lägg till "vigda" som kursivt eller ta bort hela sista meningen, onödig. 

Svårt att viga transpersoner med rådande språk.  70: Det är bra med en andra instans utanför 
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församlingen, måste dock fungera som reell bedömning. En "bank" med godkänt material 

vore det bästa. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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18: Söderköping S:t Anna församling (registrerat: 2016-04-29 

10:47:29) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gunnar Norlén 

 

Befattning 

Ordförande i kyrkorådet 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

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

anser vi är: 

Avstår 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

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

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

27. 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. 

Musikerna tillfrågade men inte lämnat kommentar. 

 

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

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

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

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

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

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

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

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

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

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

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

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

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Avstår 

 

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

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

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

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

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

Avstår 

 

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

Avstår 

 

70. 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 

 

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

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

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

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

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

bikt 

[Inget svar] 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 



166 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Som inledning konstateras, att man i förslaget i många fall återanknyter till fornkyrkan och att 

bred delaktighet eftersträvas. Med delaktighet förstår vi t.ex. responsorium samt att man reser 

sig upp bl.a. i samband med evangeliet och nattvarden. Vi har noterat, att man vägt in 

barnkonsekvensanalys och ekumenik i förslaget, vilket är bra. Liturgi = folket gör! På flera 

ställen har ordet ”Herre” bytts ut till ”Gud”. I samband med genomgång av remissmaterialet 

kommer vi ofta in på vår nuvarande form av gudstjänst, det som är bra och det som vi saknar. 

Våra kommentarer anges med kursiv stil. Vi utgår från högmässoförslaget och jämför med 

agendor från andra församlingar som alternativ till egen församling. Noteras att förslaget 

innebär fyra serier: Jul, Fasta, Påsk och Allmän. Detta möjliggör variationer och i förslaget 

finns många bra alternativ under de olika momenten i gudstjänsten, vilket är positivt.  

Kyrkans förbön: Bör innehålla: dåtid, nutid, framtid och evighet. Responsorium.  Fler bra 

alternativ anges. Förbön 2: bl.a. ”Gör kyrkan till ett rum där alla får plats och där vi med 

likheter och olikheter kan mötas i bön, engagemang och gemenskap”.   Förbön 5: vi vänder 

oss lite mot uttrycket att ”vi ber om förlåtelse när vi har skadat oss själva och andra …”, hur 

uppfattas det av ungdomar med självskadebeteende??  Nattvardsbönen: Fast moment vid 

Högmässa samt Mässa. Även Mässa som huvudgtj? 13 alternativ anges, en del ur 

barnperspektiv, en del ekumeniskt perspektiv. Flera responsorier. Ett nytt alternativ: ”Kristus 

har dött. Kristus har uppstått. Kristus ska komma åter.”  Nattvardsbön 4: ”Gud i Kristus är du 

här, i varje dags förväntan, i arbete, lek och vila, hos varje människa, i glädje, sorg och 

kamp….” – ser gärna att ordet kamp utgår, behövs egentligen inte, bönen anges ha 

barnperspektiv och barn kan associera ordet till våld i nära relationer….! Blir bönen då något 

till negativ upphakande tänkande o stället för tröst??  Förbönen ska innehålla positivt 

tänkande, lyfta!   Fridshälsningen: Fast moment med tre alternativa svar.  Det finns några i vår 

församling som tycker det är svårt och inte förstår varför det görs. Socialt beteende eller ?? 

Verklig önskan om Herrens frid?! Vi anser inte att den är nödvändig!!  Sändningsord: 

fackultativt, tre versioner anges. Inte Heliga Birgittas.  Vi enas om att orden vi brukar ha efter 

Heliga Birgitta är bra: ”Visa mig Herre din väg – gör mig villig att vandra den” är BRA. 

 

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

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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19: Allerums pastorat (registrerat: 2016-04-29 14:06:34) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Per-Olof Andersson 

 

Befattning 

Komminister 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

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

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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 tycker inte att del B-E håller den musikaliska kvalitet som vi förväntar oss. Det finns 

många delar som är bra i de olika serierna men vi skulle önska en högre genomgående kvalitet 

i det nyskrivna materialet. Vi tycker att man kan behålla serie A men släppa resten av 

musiken fri för varje pastorat att besluta om. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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20: Lilla Edets pastorat (registrerat: 2016-05-02 12:18:49) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mikael Isacson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Dålig 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 



180 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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51. 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 låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Se vidare bilaga från Lilla Edets pastorat som inskickas på adress 

kyrkohandboken@svenskakyrkan.se eftersom detta fält är för litet för att rymma våra 

synpunkter. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Se vidare bilaga från Lilla Edets pastorat som inskickas på adress 

kyrkohandboken@svenskakyrkan.se eftersom detta fält är för litet för att rymma våra 

synpunkter. 
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21: Jämshögs församling (registrerat: 2016-05-02 16:09:36) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Blixt 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Inga kommentarer 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

nej, inte i nuläget 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



190 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Språket bör vara enkelt, vi funderade över uttryck som brustenhet (nytt ord?) och att 

lovsången strömmar (tjusigt poetiskt) Det finns kanske andra uttryck som inte är så poetiska 

men funktionella.  Vad gäller musiken finns ju alla möjliga stilar i förslaget vilket väl kan 

vara bra, då passar alltid något. Samtidigt skrivs det hela tiden ny musik som bör användas 

även om den inte finns i handboken. Utrymme för det vore bra.  Vi har lite svårt att förstå 

kritiken av musiken, det är väl inte kungliga musikaliska akademien som skall fira 

gudstjänster, det är ju församlingarna. Vi har ett långt land med många olika 

församlingstraditioner så bredden i förslaget är bra. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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22: Svenska kyrkan i Melbourne (registrerat: 2016-05-03 03:25:42) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gunnar Olofsgård 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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 har bara jobbat med ordningen a och e. Större delen av kyrkoåret har vi använt e eftersom 

vi tycker att vårt mindre gudstjänstrum och den typ av musikalisk kompetens vi besitter här 

passar ihop med denna. Vi tycker att ordningen passar oss väl. Lovsången är fin men kan 

upplevas som något lång med alla tre verser. I fastetider har vi använt den ordning a då vi 

tycekr att den passar bättre med kyrkoårets tema som innehålelr musik av mindre 

lovsångskarraktär.. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 



200 

 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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23: Värnamo pastorat (registrerat: 2016-05-03 09:18:04) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pär-Magnus Möller 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska spanska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Enkäten är svårsvarad eftersom den bara undrar om vi kan använda materialet utifrån hur vi 

har det nu. vi kan inte göra generella teologiska övervägningar, vilket hade varit mycket 

berikande när man skall ta ett gudstjänstmaterial i bruk. Detta saknas och efterfrågas.  Vi 

anser också att det är en brist om svenska kyrkans gudstjänster saknar gemensamma moment - 

det är ändå gudstjänsten som förenar oss som kyrka - detta kanske man tror är en rikedom, 

men jag tror att det i längden blir en fattigdom 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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24: Finska församlingen (registrerat: 2016-05-03 11:02:38) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Karl-erik Nylund 

 

Befattning 

t.f.kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Över låtes till organist. Vissa moment väldigt krävande för liturgen. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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25: Brunnby församling (registrerat: 2016-05-03 11:13:09) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Michael Hoff 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. 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 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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26: Norra Ölands pastorat (registrerat: 2016-05-03 11:42:34) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna Lundin Leander 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

A. Traditionellt B Ganska svårtillgängligt C Meditativ och melodisk D Är mer medryckande, 

nytt och fräscht E Fartfyllt. Inte nyskrivet 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

I arbetet för turister: engelska, tyska, franska, gärna hela handboken men framförallt 

förrättningar I arbetet för asylsökande: arabiska, farsi, även dari och tigrinja. Vi behöver 

framförallt delar av handboken exempelvis Herrens bön, trosbekännelsen, välsignelsen. Gärna 

med engelsk och svensk text bredvid på samma uppslag! Många kan vi tala engelska med 

inledningsvis, därefter vill de lära sig nyckelmomenten i gudstjänsten på svenska. (med 
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anvisning även vilket av språken arabiska, farsi , dari texten är på - det är svårt för europeer 

att se skillnad, så vi ger dem rätt text) Det gäller även romani att vi skulle behöva dessa 

avsnitt av handboken tryckt med flera språk på samma uppslag 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

FRÅGA 21 och framåt. Vi avstår från att svara när frågan gäller "Ge församlingens 

bedömning av Gudstjänstmusik A-E". Vi har 16 kyrkor fördelat på 6 församlingar. Det är inte 

möjligt att genomföra provspelning/provsjungning av musik A-E i alla våra gudstjänstfirande 

församlingar under remisstiden och samla in svaren på ett bra sätt. Därför avstår vi att ge ett 

samlat svar för församlngarna på frågorna 21-26. FRÅGA  36: Ger förslaget möjlighet till 

barn och ungas delaktighet? Svar: Vi saknar alternativ tex bön eller text som kan läsas av 

barn. Anvisningarna borde ge alternativ eller inspirera till att leta alternativ inriktat tex på 

barn i låg-mellanstadieålder. FRÅGA 39-46 om DOPET. Det är något konstigt med 

anvisningarna när det gäller vuxendop! I anvisningarna kan det uppfattas som att namnfrågan 

är fakultativ vid vuxendop! Detta behöver korrigeras! FRÅGA 47. Språket i dopgudstjänsten. 

Vi uppfattar språket i dopgudstjänsten som väldigt vardagligt. Frågan är om detta är bra eller 

dåligt? Vissa föredrar de mer högtidlliga formuleringarna. Det vardagliga språket fungerar 

just nu, men vi är inte övertygade om att formuleringarna håller om tio eller tjugo år. Vi avstår 

från att svara eftersom vi är tveksamma till att det alldagliga språket håller i längden Ordet 

"brustenhet" - är det begripligt, hållbart, tydligt? Finns det andra ord? FRÅGA 48 och framåt, 

KONFIRMATIONEN. Det är det avsnitt vi är mest kritiska till.  "Frågan" är flyttad. Vi 

saknar att frågan inte ligger vid handpåläggningen. Det var tydligare och bättre i gamla 

handboken. 1986:an hade formuleringen "Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro". 

Handboksförslaget 2016 skriver "vill ni konfirmeras". Detta var bättre i 1986an. 

Konfirmationsgudstjänstens teologi förändras när man förändrar liturgin på det här sättet. Det 

blir en försvagning. Vi saknar "Vill ni med Guds hjälp..." Språket i konfirmationsgudstjänsten 

är för tunnt. Vi reagerar som vid dopgudstjänsten, det här språket håller knappast i längden. 

Handboksförslaget ger oss INTE möjlighet att fira konfirmationsgudstjänst på det sätt vi 

skulle vilja! FRÅGA 64 och framåt Församlingens bedömning av musik osv vid kyrkliga 

handlingar. Samma som de sjungna momenten i huvudgudstjänst. Vi har inte möjlighet att 

bedöma alla våra församlingars intryck av detta inom ramen för remisstiden utan avstår att 

svara 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Musiker och präster har fått ge synpunkter och diskuterat tillsammans med församlingsråd 

och kyrkoråd och vi har vägt samman synpunkterna.  Handboksförslaget är sammantaget gott  

Remisstiden är för kort för att verkligen bedöma musiken i alla våra församlingar.Vi har 

startat arbetet med att prova olika utformningar av musiken i gudstjänsterna men vi kan inte 
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ge bedömningar redan nu för alla församlingarna.     Vi är överens om att språket är för svagt 

vid dop och konfirmation och att konfirmationsgudstjänstens teologi är försvagad i nuvarande 

utformning.  Anvisningarna behöver förtydligas vid vuxendop Anvisningarna behöver 

förtydligas för att stärka barn och ungas delaktighet  Vi behöver så snart som möjligt 

åtminstone delar av handboken på de språk som turister och asylsökande har som hemspråk. 

När det gäller icke-europeiska språk behövs engelsk och /eller svensk text parallellt 
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27: Vittsjö-Verums pastorat (registrerat: 2016-05-03 11:50:03) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Carl-Olof Danielsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 



246 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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28: Redvägs församling (registrerat: 2016-05-03 11:54:01) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Carolina Davidson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

En önskan finns om fler fakultativa moment i den gudstjänst som firas som huvudgudstjänst. 

Det finns en gudstjänsttradition i församlingen att förenkla gudstjänsten när det gäller 

liturgiska moment i huvudgudstjänsten. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



258 

 

 

 

29: Häggenås-Lit-Kyrkås församling (registrerat: 2016-05-03 

13:06:06) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christina Thernsjö 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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30: Enånger-Njutångers församling (registrerat: 2016-05-03 14:10:50) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Zack Lindahl 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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: 

Dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Vår församling håller med den kritik som  framförts bland annat av Kungliga musikaliska 

akademin och en stor mängd kyrkomusiker. Vi håller med både om kritiken mot den snäva 

och forcerade processen att framta den förslagna musiken och kritiken mot den musikaliska 

kvalitén. Vi anser alltså att:  1) De processer som har lett fram till Kyrkohandboksförslaget 

kan inte anses som acceptabla – varken ur vetenskaplig, musikalisk eller kulturell synvinkel  

2) Vården av det befintliga kulturarvet har inte skett med tillräcklig vetenskaplig och 

konstnärlig omsorg, i synnerhet i relation till gregorianiken i HB86.  3) Den nyskrivna 

musiken är också av undermålig kvalité, tidsbunden och inte nyskapade. Vi välkomnar att 

musiken görs fri, men då är serie B-E endast några förslag bland andra, och bör därför INTE 

inkluderas i en kyrkohandbok. En grundligare bearbetad serie av musiken i HB86 bör istället 

stå för den normativa och traditionella gudstjänstmusiken, resten bör samlas och kunna 

användas men inte ges normerande ställning. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska i synnerhet, då särskild vigslar och dop sker ibland med engelskan som lingua 

franca. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 
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48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I låg grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Dålig 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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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71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Se inskickat svar. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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31: Lysekils pastorat (registrerat: 2016-05-03 15:05:20) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans Wolfbrandt 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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 finner att det finns alternativ som passar oss men att en hel del av förslagen inte är aktuella 

att användas. Som princip tycker vi att texterna bör vara obligatoriska men vilka melodier 

som helst skall kunna användas och lokalt kunna komponeras vid enskilda tillfällen eller för 

en tid. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Förutom de stora internationella språken Engelska, tyska, spanska  mfl så hade våra nya 

invandrarspråk som arabiska, farsi, dari, tigrinja m.fl. varit mycket användbara 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kommentar när det gäller mässan. Vi är tveksamma till att inte hålla ihop lovsägelsen och 

nattvardsbönen vilka borde ledas av celebranten och inte delas upp. När det gäller 

nattvardsbönerna frångår förslaget det som det råder en stor konsensus kring nämligen att en 

nattvards bön skall innehålla en tydlig epikles, instiftelseord och anamnes. Flera av förslagen 

saknar en tydlig bön om Anden vilket är teologiskt mycket tveksamt.  Alla våra 

församlingsråd och prästkollegiet här vänder sig mot att använda ordet fred istället för frid i 

välsignelsen. Det är också tveksamt att ersätta konjunktiven med presens i välsignelsen. Hur 

motiveras det?  När det gäller dopgudstjänsten så är inledningsorden urvattnade jämfört med 

de som finns i nuvarande handbok. Dessa borde finnas kvar. Namnfrågans placering föredrar 

vi i nuvarande  placering. Det finns också en detalj där  vi i nuvarande dopordning kopplar 

ihop dopet och tron i orden som föregår Matt 28:18-20 och nuvarande förslag är väldigt 

torftigt "Vi döper eftersom Jesus sa" Ordningen av dop av unga och vuxna finns det behov att 

ha kvar.  Konfirmation. Behåll konfirmationsfrågans koppling till trosbekännelsen och 

handpåläggningen. Lovvärt att koppla till dopet men det finns inte bara en Guds bekräftelse i 

konfirmationen utan också människans svar i tro på Guds verk.  Vigsel Något av 

inledningsorden bör innehålla ord om förlåtelse då detta är en omistlig del i ett äktenskap.  

Uttrycket att äktenskapet är ett "Heligt förbund" saknar vi. Tillkännagivandet från nuvarande 

handbok bör åtminstone finnas med som alternativ. "Må Herren vara med er och leda er i sin 

sanning, nu och alltid" 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



285 

 

 

 

32: Björkekärrs pastorat (registrerat: 2016-05-03 16:16:42) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Björn Nilsson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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: 

Dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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 har inte varit remissförsamling och har inte satt oss in i detta tillräckligt för att kunna avge 

ett svar. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, engelska, tyska, persiska/farsi och spanska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi anser att Inledningsord 5 bör utgå. Det är banalt och dåligt.   Vi anser att Lovsägelsens 

inledning 2 ger ett för immanent uttryck i jämförelse med nr 1 som ger en riktning åt 

gudstjänstfirandet.   Vi tycker att frågan till konfirmanderna ska vara kvar efter 

trosbekännelsen med samma ordalydelse som i nuvarande kyrkohandbok. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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33: Kävlinge församling (registrerat: 2016-05-03 17:11:21) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mats Andersson Risberg 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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34: Dals-Eds församling (registrerat: 2016-05-03 17:24:10) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Willy Hjalmarsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 



304 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Med tanke på byte av innehavarna på prästtjänsterna och att vi blev installerade på våra resp 

tjänster så sent som 20/3, känner vi att tiden har varit alltför knapp för oss och de andra 

medarbetarna liksom de förtroendevalda att kunna sätta oss in i alla delar och därmed ge mer 

detaljerade svar. Vi valde dessutom att pröva bara ett av förslagen, nämligen "Gudstjänst". I 

övrigt använder vi 1986 års Kyrkohandbok. Har informerat stiftsadjunkten för 

Gudstjänstutveckling i Karlstads stift, Charlotte Hartwig Lundh, om detta och vi är helt 

överens om förfarandet. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Ja, engelska, tyska, franska, spanska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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35: Fresta församling (registrerat: 2016-05-03 19:11:21) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Håkan Simonsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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 föredrar serie A och avstår att kommentera de andra i sig utan anser att de inte behövs. 

Musikaliskt har vi ingen övrig bedömning. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Varken dålig eller bra 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Församlingen anser att nuvarande handbok kunde ha språkligt reviderats och fortsatt använts.   

Sedan anser vi att det finns en risk att nya handboken, som i nån mening ska styra upp och 

samla ihop mångfalden, istället blir ett fängelse i meningen att det idag i praktiken verkar vara 

ganska fritt fram att göra egna gudstjänster som inte alltid ligger i linje med nuvarande 

handbok. Då blir en stor frihet idag ersatt med en mängd förslag som trots mångfalden blir ett 

begränsat urval. Vi ser dock inte dagens praxis som ett ideal men ser att det finns.  Hur nu 

kyrkan kommer att arbeta med alla gudstjänster som produceras lokalt och utan att följa nya 

handboken blir avgörande för om och hur handboken blir relevant framöver. Kanske skulle 

åter domkapitlen börja fokusera på teologiska bedömningar i detta sammanhang. När det 

gäller dopgudstjänsten så anser vi att befrielsebönen är central och uttrycker vår bekännelses 

tanke om arvsynden. Den tanken blir otydlig eller närmast borttagen genom ordet bevara och 

hela momentet blir då inkonsekvent. Antingen befriar alltid dopet som sakrament, vilket vi väl 

bekänner, och då blir ett undantag i ett alternativ underligt.  Vi förstår vidare tanken att 

handboken ska hålla ihop en mångfald men frågan är om kyrkans teologi ska mångfaldigas 

för att lösa det. Kanske skulle istället tydligare förankring kring Jesus och bekännelsen leda 

till att vi hålls ihop mer och på rätt sätt. Tydligare och gemensamt teologiskt centrum och runt 

det ett antal former som skapar igenkännandets glädje över hela landet.  Nåväl, det går alltid 

att göra annorlunda men vi hade föredragit att arbeta vidare med gudstjänstens levande 

innehåll, alltså människors tro och delaktighet inom nuvarande ram. Former och modern är 

inte alltid samma som trovärdig och begriplig och det tar tid och energi att göra detta- är detta 

egentligen nödvändigt undrar vi. Nu är det ju gjort och då handlar det om en bra tillämpning 

anser vi. Att både ha en mängd varianter på alla delar i gudstjänsten låter sig inte bra 

kombineras med en mängd helt egna gudstjänster som produceras lokalt. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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36: Grödinge församling (registrerat: 2016-05-03 20:56:49) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ingmarie Åsblom 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Inget att kommentera. Hittar alltid någon som funkar bra. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Anser att ordningen vid dop var bättre i nuvarande handboken. Men det kan vara en vanesak. 

Jag vill ha samlingsordet efter första psalmen. Blir konstigt att bryta efter dem med en psalm. 

Hänger i luften. Blir mer följsamt att direkt efter samlingsorden säga inledningsorden. Att 

namn-frågan hänger ihop med tackbönen är ändå fint, så man kan säga barnets namn i 

tackbönen. Skulle föredra om befrielsebönen sedan läggs direkt efter tackbönen, så hänger det 

ihop bättre. Kan tänka mig att evangeliet om Jesus och barnen istället läggs före tackbönen, så 

hänger allt ihop. Inledningsord - Evangeliet om Jesus och barnen (som bekräftelse på 

inledningsordet) - Namnfråga - Tackbön - Befrielsebön - Bibelläsning osv. Har tänkt en del på 

detta. Blir det den här ordningen så blir jag nöjd. :)  Tycker det är onödigt i 

Konfirmationsgudstjänsten med specifik dop-påminnelse. Hela konfirmationsgudstjänsten är 

en doppåminnelse. Men det är fakultativt, och det är bra. Kan tycka att för många symboler i 

en gudstjänst tar ut varandra och det blir bara för mycket.  I vigselgudstjänsten vore det skönt 

att slippa orden om "en man lämna sin far..." men det är väl inte så lätt att hitta andra ord. :/ 

Typ: Skaparen gjorde från början människorna till att leva tillsammans...  Tycker alltid det är 

svårt med det partiet. Ser nu att man har möjlighet att välja andra bibelord! Halleluja! :) 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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37: Högsby pastorat (registrerat: 2016-05-04 01:14:22) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Arja Bergström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Efter samling med både förtroendevalda,  anställda, kyrkvärdar och andra kyrkans 

medarbetare var reaktioner mycket positiva. Det upplevdes som uppfriskande, 

traditionförankrad, rik. Det finns mycket att välja mellan för att kunna utforma den typen av 

gudstjänst som församlingen vill fira. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Tyska, Engelska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det finns önskemål att Heliga Birgittas bön kunde vara en av alternativa sändingsord; Herre, 

visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.  Ett av bönerna avslutas med orden 

tillgiven helige ande? Vad är det? Hur har man tänkt där med teologin?  ordet Herre borde 

inte vara i parantes i nattvardsbönen.   Mycket bra att barnets namn nämns redan i början av 

dopgudstjänten. Kanske kunde även föräldrarnas, ev faddrarnas namn nämnas för att göra 

dopgudstjänten mer familjär.  Syndig, fattig, arma människa... en del i samtalsgruppen ville 

gärna få bort sådana förslag från handboken men det fanns även äldre personer som tyckte att 

det var bra att det fanns som alternativ.  Musiken och olika alternativ upplevdes som mycket 

positivt.   Kristus-centrering i texterna och ordningar tycktes var mycket bra tänkt.  Anledning 

att vi inte ville ge fördjupade svar angående konfirmation och några andra förrättningar var att 

vi har inte gått igenom all material.  Bra att det finns lekmannaledd gudstjänst i boken. Det 

uppmuntrar.  Bra att det finns många alternativa böner, bibeltexter.  Som helhet är nya 

handboksförslaget 2016 mycket bra och får tummen upp från Högsby pastoratet och många + 

Vi ser framemot att få ny handbok. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



339 

 

 

 

38: Värmdö församling (registrerat: 2016-05-04 09:24:31) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans Gårdh 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Fint att alternativ A finns kvar. I Alternativ B upplever vi tonspråket trångt och med lite 

variation Många melodier i alternativ C är bra. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Spanska och engelska 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. 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 låg grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Undvik helst ordet obligatoriskt, om det inte används konsekvent. Även andvändandet av 

ordet fakultativt är problematiskt, då motsatsordet i så fall konsekvent borde vara 

obligatoriskt. Varför inte använda ordet "frivilligt"? För enkelt?  Akademins åsikter kring 

välsigne eller välsignar är i högsta grad intressant och visar på ett större teologiskt djup än vad 

handboksarbetet tycks visa på. Obegripligt hur "välsignar" kan ses som mer inkluderande? 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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39: Steneby pastorat (registrerat: 2016-05-04 11:36:38) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Cristina Åström 

 

Befattning 

Kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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40: Alnö församling (registrerat: 2016-05-04 12:37:55) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gunnar Kvist 

 

Befattning 

komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Lämnat gm kyrkosångsförbundet 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Ja. Engelska, tyska, franska och finska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 låg grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

fråga 13: Vi önskar att trinitarisk psalm kan ersätta trosbekännelse.  16: Vi tror det finns 

behov av att kunna fira mässa som huvudgudstjänst utan prefation. (I undantagsfall)  17: 

VARFÖR får inte orden "Stort är trons mysterium" finnas ?  30: Vad är "Påskhymn"? Varför 

kan detta läggas till från annan tradition, när orden Stort är trons mysterium ej får läsas.  41: 

Varför är inte korstecknet fackultativt som det var tidigare. Varför kommenteras detta ej i 

kommentaren? I vissa delar av vår kyrka uppfattas korstecknande tillhöra annan tradition.   42 

Vi önskar att ordet kärlek nämns, liksom ordet  förlåtelse. Ordet synd kan få finnas i färre 

alternativ.  Vi önskar att dopbön 2 (1986) får finnas med följande slutord: "...del av allt det 

som är Du, Fader, Son och Helig Ande"  44, 59: det är obligatoriskt med två psalmer. Betyder 

det att det alltid skall vara så. Det finns tillfällen då vi önskar fira utan psalmer, t ex dop av en 

konfirmand med förälder och präst. Eller vigsel med vittnen.  55: Konfirmationsteologin 

känns gammal, inte en del av det konfirmationsarbete som pågår.  61. Det handlar så mycket 

om Guds kärlek - inte brudparets, ex i inledningsorden Då brudparets kärlek nämns är det för 

att den skall återspegla Guds kärlek/omsorg .Ex i tillgännagivandet: " må er löften...påminna 

om Guds omsorg och kärlekens gåva". Mkt bättre i 1986.  68: Kan det istället heta: 

Begravningsgudstjänst vid särskilt svåra omständigheter? 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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41: Markaryds församling (registrerat: 2016-05-04 13:47:31) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Håkan Persson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska dåligt 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Synpunkter på 2016 års förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan från Markaryds 

Församling      Till de allmänt erkända förtjänsterna i 1976 års kyrkohandbok hör när det 

gäller ordningen för högmässa, att denna i enlighet med allmänkyrklig praxis fått en tydligare 

struktur än tidigare. Till detta hör en restaurering av mässans nattvardsböner. Språket i 1976 

års handbok har väl på enstaka punkter kunnat kritiseras, men i stort har det följt principerna 

för ett klassiskt kristet språkbruk, vilket ger åt innehållet en god bibelteologisk anknytning.   I 

det förslag som nu föreligger är det just beträffande mässans struktur och 

gudstjänstordningarnas språk som frågetecken kan resas. Det finns också frågetecken kring 

det läromässiga innehållet i böner och formulär – eller ofta snarare bristen på viktiga delar av 

lärans innehåll. De följande synpunkterna avser därför dessa tre storheter: mässans struktur, 

gudstjänstordningarnas språk samt det teologiska innehållet.    Mässans struktur  I förslaget 

till högmässa som huvudgudstjänst är strukturen bibehållen. Det gäller däremot inte i lika hög 

grad när mässa/gudstjänst är huvudgudstjänst, eftersom så många moment då kan utelämnas. 

Alltså bör en översyn göras av de sistnämnda förslagen, så att gudstjänststrukturen enligt 

allmänkyrklig praxis blir tydligare.    Gudstjänstordningarnas språk  Språket i 

handboksförslaget har bl a styrts av den princip som varit styrande bakom nuvarande 

evangeliebok, nämligen principen om ett könsinkluderande och ett icke-hierarkiskt språk.   Ett 

språk som inkluderar alla, män och kvinnor, barn och vuxna, är givetvis eftersträvansvärt. Här 

föreligger en utmaning som måste tas på allvar. Ett manligt språk som saknar teologisk grund 

kan ifrågasättas, liksom ett ensidigt bruk av manliga metaforer. En rensning skedde redan i 

senaste psalmboksrevisionen. Här kan finnas mer att göra, framför allt handlar det om ett 

medvetandegörande. Men när strävan efter ett mer inkluderande språk radikalt förändrar hur 

vi i det liturgiska språket benämner Gud, inställer sig emellertid tveksamheter på teologisk 

grund.      Gudstjänstens och bönens språk är bärare av det kristna trosinnehållet. Detta språk, 

som därför mer är ett bekännelsens språk än ett tilltal till människan, måste övertas och vårdas 

på ett pietetsfullt sätt. De kritiska anmärkningarna när det gäller principen om ett mer 

inkluderande språk kan samlas under fyra punkter:  • Kyrkans omistliga kristologiska och 

trinitariska tro kommer till uttryck just genom de benämningar som nu närmast blivit 

utrensade: ’Herre’, ’Sonen’, ’Fadern’.  Det liturgiska språket kan inte fjärma sig från bibelns 

och dogmats språk utan att detta får konsekvenser, nu oöverskådliga.  • Bilder/metaforer är 

rikligt förekommande i Bibeln och i den kristna traditionen. Olika bilder kan tala till olika 

människor, i olika situationer och i olika tider. Inom hermeneutiken pågår en diskussion kring 

bilder/metaforer som bl a rör bildernas dignitet; vissa s k bilder kan vara något mer än 

utbytbara bilder: analogier mellan den osynliga och den synliga verkligheten. Att tala om Gud 

som ’Fader’ är det tydligaste exemplet på detta; i Ef. står det: ”Därför vill jag falla på knä för 

Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn” (3:14). 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

• Ett opersonligt drag blir oundgängligen kännbart, när den första personen i gudomen inte 

benämnes ’Fader’. Det könsinklusiva eller könsneutrala ’Gud’ som oftast förekommer 

urholkar det personliga draget i den kristna gudsuppfattningen, stick i stäv mot vad 
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evangelierna meddelar.  • Det hierarkiska draget i förhållandet mellan Gud och människa har 

uppfattats på ett sådant sätt, att det ytterligare förstärkt strävan efter ett mer könsinklusivt 

språk också när det gäller Guds namn. Det har framhållits, att de hierarkiska formuleringarna 

(ex ’Herre’) skapar avstånd mellan Gud och människa. Men om skillnaden mellan Gud och 

människa inklusive människans underordning suddas ut, har vi då inte lämnat den bibliska 

grunden.   Strävan efter ett inklusivt språk har i förslaget till kyrkohandbokens liturgiska 

formulär lett till alltför radikala förändringar. Det språkliga revisionsarbetet har blivit en 

språngbräda för teologiskt nyspråk. Teologiskt befinner man sig på mycket tunn is. Alltför 

stora ting står på spel för att en förändring lik den föreslagna skall genomföras. Alltså bör en 

översyn göras, så att ett bibliskt, lödigt språk när det gäller hur vi benämner Gud inte hamnar i 

bakgrunden utan fastmer får prägla våra gudstjänstordningar.   Ett exempel på 

konsekvenserna av den nu behandlade principen är att utöver det klassiska inledningsordet ”I 

Faderns och Sonens och den helige Andes namn” nu också följande könsinkluderande, men 

från det bibliska språkbruket mera fjärmande formulering anges som alternativ: ”I Guds, den 

treeniges namn”. Ett annat exempel är, att man på flera ställen frångår gudstjänstens klassiska 

bönemönster, att kyrkans bön är en bön till Fadern genom Sonen i Anden.    Det teologiska 

innehållet  Den strävan efter ett bibelteologiskt fylligt innehåll, som man kan förvänta sig i en 

kyrklig handbok, tycks i flera fall ha fått stå tillbaka. I stället möter på flera ställen ett innehåll 

som utelämnar viktiga ting. Det handlar framför allt om att kyrkans trinitariska och 

kristologiska tro inte tydligt kommer till uttryck. Många formuleringar är alltför allmänt 

hållna för att kunna återge det specifikt kristna.  I det följande listas formulär och böner i 

handboksförslaget som uppvisar brister, när det gäller ett lödigt läromässigt innehåll. Alltså 

bör en översyn och bearbetning av följande formulär och böner göras, så att de mera tydligt 

uttrycker kyrkans tro:  Inledningsorden nr 6, 7, 8, 10, 12 och 13.  Bön om förlåtelse (bör väl 

som tidigare benämnas för vad det är: ’syndabekännelse och bön om förlåtelse’) nr 2, 4 och 6.  

Förlåtelseord nr 2 och 4. Nr 1 bör liksom nr 3 tydligt uttrycka att förlåtelsen ges för Jesu skull.  

Löftesord 1, 2 och 4.  Tackbön nr 2 och 3.  Lovsånger nr 7, 8 och 9.  Kyrkans förbön: man 

saknar bland de föreslagna strukturerna och modellerna den klassiska strukturen med bön för 

– i nu nämnd ordning - kyrkan, världen, de lidande och oss själva.  Nattvardsbön nr 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 10, 11, 12.  När det gäller ordningen för dopgudstjänst bör inledningsorden kunna 

göras fylligare i enlighet med nuvarande handbok. Befrielsebönen nr 2 saknar den lödighet 

som finns i nr 1 och bör därför utgå. 
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42: Söndrum-Vapnö församling (registrerat: 2016-05-04 14:13:50) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Nina Karemo 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

A - samtliga satser bedömer vi som OK B - Bedömer vi som för svårt för de flesta präster, 

körer och församlingar C - Lovsägelsen 1:C1 s 185 plagiat av s 219, Lovprisning 2:C1 s 220 

plagiat av Helig 2 s 218, För övrigt tycker vi att denna gtjmusik är OK.  D - O Guds lamm 

5:D2 är vi inte så förtjusta i för övrigt OK E- Lovsägelsen E1 och E2 för låg tonart för övrigt 

OK Litanian s 279 bedömer vi som för svår.   Övrig gtjmusik bedömer vi som OK 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Fråga 10 Vi är positiva till att Dagens bön är obligatorisk men det är inga bra alternativ i 

evangelieboken - behöver uppdateras i språket på samma sätt som handboksförslaget  Fråga 

20 Svårt att få till en riktigt bra sändning så att det blir en sändning ut i världen  Fråga 35 Vi 

efterlyser barnens perspektiv lite mer m a o mer barnkonsekvensanalys i handboksförslaget  

Fråga 40 - vi önskar fler alternativ  Fråga 41 - vi önskar fler alternativ  Fråga 49 - denna bikt 

känns väldigt ambitiös   Fråga 57 - då vår kyrka är liten och långsmal brukar vi starta 

konfirmationsgudstjänsten i församlingsgården för att sen gå i procession till kyrkan detta gör 

att vi får tänka till extra mycket kring ordning (därav svaret "ganska hög grad")  Vi är positiva 

till handboksförslaget och kommer att fortsätta använda det till den nya handboken kommer. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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43: Älvdalens församling (registrerat: 2016-05-04 14:29:59) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ulf Jonsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 



386 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Varken dålig eller bra 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 



392 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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44: Vä-Skepparslövs pastorat (registrerat: 2016-05-04 15:36:00) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bengt-Åke Månsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Tyska, Franska och Spanska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



403 

 

 

 

45: Fryksände pastorat (registrerat: 2016-05-04 15:39:22) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Johan Bonander 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Serie A behöver förfinas, ex välfungerande stämmor för A orgel och piano. Skaftnoter saknas. 

Serie B,C,D kunde med fördel vara tillägg och inte ingå i handboken, tillägg som kan 

kompletteras genom åren. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Doptalet bör vara fakultativt 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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46: Söderbykarls pastorat (registrerat: 2016-05-06 10:37:42) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Fredrik  Ekström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Någorlunda  tillfredsställande.  Kan  inte  kommntera   mer  detaljerat.dessvärre. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det  tidigare   förslaget  till  kyrkohandbok  möttes  av  ganska  hård  kritik. De  som  har  

arbetat  fram  det  nya  förslaget  verkar  ha  tagit  till  sig,  i  varje  fall  en  del  av  den  

kritiken. Fortfarande  känns  dock  förändringarna  emellanåt  väl  långtgående  i  relation  till  

den  nuvarande  handboken, Såväl  gällande  musik  som  ord-läsningar  böner  och  teologi  

känns  språket  ganska   platt  och  "oliturgiskt"   Lite  som talspråk. Det  känns  också  

bekymmersamt  att  språket  och  orden  delvis  verkar  få  annan  betydelse  än  i  dag. Alla  

förändringar  är  givetvis inte  till  det  sämre. På  ett  sätt  finns  en  större  frihet  att  gestalta  

den  allmänna  gudstjänsten, såväl  som  de  kyrkliga  handlingarna  än vad  som  är  möjligt   

i  dag. Detta  kan  vara  positivt.  Samtidigt  har  det  även  funnitts  ett  önskemål  om  ett 

generellt igenkännande.   När  du  besöker  en  gudstjänst  i  Svenska  kyrkan  oavsett  var  

och  av  vem  den  än  hållitts    så  är  det  viktigt   med  igenkännande  och  tydliga  samband. 

Sammanfattninsvis  kan  sägas  att  förslaget  uppfattas  som  en  viss  förbättring i förhållande 

till det  tidigare.  Dock  kan  förändringarna  alltjämt  uppfattas  som  väl  långtgående  såväl  

till  form  som  till  innehåll  För  Söderby-Karls  pastorat   e.u  Fredrik  Ekström, kyrkoherde 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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47: Oppmanna-Vånga pastorat (registrerat: 2016-05-06 13:15:54) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Sven Assarsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 



422 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

En allmän synpunkt som våra musiker och kyrkvärdar önskar framföra är: det är ej lämpligt 

med för många alternativ i en normerande kyrkohandbok när det gäller kyrkomusiken. Då 

kommer utvecklingen leda till större musikaliska skillander i firandet av gudstjänster mellan 

församlingarna. Karaktären av igenkännande minskar och därmed delaktigheten hos 

gudstjäsntfirarna. Man utgår då från att varje församling/pastorat är en helt självständig enhet 

som kan utveckla ett eget gudstjänstliv. Den samhörighet inom Svenska kyrkan vilken delvis 

bygger på gudstjänstlivets gemenskap minskar. Vi anser att kreativitet är viktig och att lokala 

traditioner och förutsättningar bör det finnas utrymme för. Dock är vi skeptiska om 

huvudgudstjänsterna skall ha så många alternativ inom ramen för en gemensam handbok. Och 

i det avseendet är musiken viktig. Den kan förena men också få gudstjänstdeltagare att känna 

sig helt utan för om det tar ett steg bortom den egna församlingen men ej kan delta fullt ut i 

gudstjänstens alternativa moment. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. 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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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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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71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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48: Bjuråker-Norrbo församling (registrerat: 2016-05-06 14:15:59) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lena Funge 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 



431 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Relationen mellan texten och musiken gör det svårt att sjunga med ibland.  Välgjorda 

ackordsanalyser. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

D stora europeiska språken 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Positivt med förslaget: Det finns möjlighet att använda ett enklare språk.  Att det finns stor 

valfrihet, och att man ofta kan använda andra ord än handboksförslagets 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Andra synpunkter: Vi är mycket kritiska till frågeformuläret. Hur kan man ställa frågan: Ger 

KHBförslagets alternativ när det gäller xxxx möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle 

vilja fira den?    när det  står att andra ord kan använda utöver alternatives? Självklart kan man 

då utforma den som man vill? Det hade varit mer relevant att få reagera på de förlag som ges.  

Vi är positiva och negativa om vartannat till de olika momenten, men det enda man kan svara 

på är ju om man har möjlighet att utforma gudstjänsten som man önskar, och det har man ju 

nästan alltid eftersom man kan använda egna ord. Men, det säger ju inget om KHBförslagets 

formuleringar... 
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49: Ovansjö-Järbo pastorat (registrerat: 2016-05-06 18:01:16) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Fredrik Hesselgren 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

arabiska, engelska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Tycker det är synd att frågan till konfirmanderna har flyttats i förslaget. Den låg bra i HB 86-  

När det gäller kyrkliga handlingar är det bra om det lämnas öppningar för förändring "av 

pastorala skäl".  Ordning för dödfött barn är bra att den finns. Tycker den ska vara helt öppen. 

Dvs ett förslag på ordning, som den enskilda prästen kan ändra i. Svåra pastorala avvägningar.  

Vi beklagar debatten kring handboken. Det hör egentligen inte hemma. Många diskussioner 

som förts har varit olustiga, infekterade, sorgliga och fyllda av påhopp. Det solkar ner den nya 

handboken. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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50: Svenska kyrkan i Palma de Mallorca (registrerat: 2016-05-08 

20:07:43) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mikael Jonsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Serie D var lätt att sjunga med i både gällande text och musik. Tonarten är bra och jag som 

Kantor tycker att rytmiseringen kändes bra och funkar bra tillsammans med texten. 3 verser 

på lovsången känns för mycket utifrån hur vårt gudstjänst sammanhang. Som Kantor  tycker 

jag att det är bra att det finns ackordanalys eftersom jag anser att den serien gör sig bäst på 

piano och då föredrar jag att spela efter ackordanalys. Vi som församling tycker att serien är 

ett bra alternativ till de mer traditionella serierna och funkar bra vid tex familjemässor.  Serie 

E är lättsjungen vilket uppskattas av församlingen. Vidare tycker vi att kristusropet och O 

Guds lamm blir lite väl långt och tjatigt när försångaren sjunger precis samma som 

församlingen. Även i serie E tycker vi att det är för mycket med 3 verser på lovsången. 

Tonarten känns bra och vissa av melodierna är ju kända sedan tidigare vilket gör dem än mer 

lätta att hänga med i.  Serie A tycker vi är bra och vi uppskattar den stora variationen som 

finns. Dock är vissa partier, tex kristusropen, lite svåra att sjunga med i.   Serie B och C tycker 

vi på många sätt påminner om serie A vilket vi tycker är synd eftersom det hade varit roligt 

med mer variation.  Serie A, B och C gör sig väldigt bra på orgel medans vi anser att D och E 

passar bäst för piano.   Tanken med att det finns olika serier tycker vi är bra. Det är bra att det 

finns en handbok med flera alternativ och stilar som skapar en större flexibilitet.   Musiken 

vid de kyrkliga handlingarna har vi inte testat eftersom vi inte haft några förrättningar där det 

varit aktuellt under remisstiden. Vi har testat att spela dem och tycker att de är bra. Förbönen 

vid dopet tycker vi är riktigt bra. 
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28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

I sin helhet 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska, tyska, spanska, arabiska ,farsi , 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 
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57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 låg grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. 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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69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Församlingen i Palma de Mallorca ställer sig bakom den oro för språket som Svenska 

Akademin uttrycker. Det är enligt vår mening viktigt att språket inte förändras eller 

moderniseras på sätt som medvetet eller inte, förändrar innebörd eller budskap i texterna.  

Vidare anser församlingen att det är mycket viktigt att Herrens bön i sin ekumeniska 

traditionella form finns kvar som ett alternativ, I utlandskyrkan har vi en aktiv ekumenisk 

närvaro i gudstjänsterna. Då kan den traditionella versionen "Fader vår..." läsas synkront av 

gudstjänstbesökare på sitt eget från ex-vis Anglikanska, Spanska och Tyska kyrkan. I den nya 

versionen är detta inte möjligt. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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51: Tölö-Älvsåker pastorat (registrerat: 2016-05-09 09:34:59) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Per Jönsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Författat av Leander Franke: Diplomorganist, sångpedagog och musikforskare. Organist i 

Tölö församling  Vi undrar hur urvalet av musik har skett. Vi har alltså en serie som 

innehåller den redan befintliga mässmusiken, en serie med lån från olika kyrkliga traditioner 

och hela tre nykomponerade. Av dessa tre nykomponerande tonsättare har mig veterligen 

endast en av dem en kyrkomusikalisk utbildning på hög nivå. De två andra är huvudsakligen 

kända som komponister av barnmusikaler respektive pseudo-folkmusik. Detta är enligt mig 

olyckligt. En ny handbok bör utan tvekan utformas och berikas av de allra främsta inom sitt 

gebit. Har talat en del med tonsättaren och organisten Roland Forsberg om processerna kring 

1986 års handbok och psalmbok. Processerna där framstår som långt mer kvalitetsmedvetna 

och långsiktiga. Nedan följer lite åsikter om det musikaliska materialet i handboken: Serie A: 

En konsekvent sak som tillkommit i handboken är att allt är harmoniserat med ackordanalys. 

Detta kan vara till hjälp för den outbildade musikern eller vid friluftsgudstjänst kompad av 

gitarr. Dock bör harmoniseringen ske glesare, vid exempelvis betonade delar. I nuläget 

harmoniseras ALLT, även ledtoner, vilket gör det onödigt krångligt och mer svåranvänt (se 

696:1). Generellt gäller att prefationerna kunde ha utformats på ett sätt som minskar 

bläddrandet. I övrigt ansluter jag mig till KMA som i sin remiss har synpunkter på 

handhavandet av gregorianik (harmonisering, textunderläggning). Där finns det gott om 

kunnigt folk som kunde hjälpt till att utforma det mer språkligt och musikaliskt korrekt.   

Serie B: I denna serie har liturgen åkt på en nit. Det kommer nog vara få präster som kan 

utföra de liturgiska partierna utan ångestens svett. Särskilt Kyrie B1 och prefationen är väl 

svåra för musikaliskt oskolade. Valet att skriva Gloria B1 med taktartsbyte på varje takt är 

också synnerligen onödigt. Bättre hade varit att låta den delen vara utan angiven taktart. 



460 

 

Laudamus och Sanctus är föredömligt festiva däremot. Agnus Dei upplevs apart efter detta 

”traditionella” Sanctus. Den lätt vemodiga melodin är fin och väl harmoniserad som 

musikstycke men inte riktigt lämpad som liturgi. Många tvära stilistiska kast sålunda.  Serie 

C: Ett lyckat urval av musik ur diverse traditioner. Särskilt med tanke på att många 

ordinariedelar (förmodar jag) är tänkta att utföras med fyrstämmig (kyrko)kör som hjälp till 

församlingen. Som olyckligt undantag är prefationen med inledning. Musikaliskt är den inte 

riktigt besläktad med det övriga materialet och att gå från en moll-inledning som krystas till 

dur, för att sedan ändå prefationen ska ske i moll är inte helt bra.   Serie D: Det går inte att 

frångå att ingen av ordinariesatserna försetts med ordinariets text dvs. från Bibeln. Olyckligt. 

Med detta sagt kan konstateras att musiken inte är tänkt att spelas av organist. En svängig 

poplåt som Helig D1 har försetts med synnerligen osvängigt komp. Inkonsekvensen av antalet 

medverkande stämmor (gäller även Gloria och Laudamus1) känns onödigt.   Serie E: Samma 

som ovan. Varför inte använda ordinariets text? Sanctus E1 håller inte rätt nivå för en 

handbok. Denna har även försetts med ett ovidkommande komp, alltså verkligen inte en 

samba som den är tänkt att vara, och dessutom med ett förspel som bara är en 

starttonangivelse...Stämföringen bör även den ses över i ett flertal satser.   Övriga sjungna 

moment: Bra med flera Halleluja-alternativ och klokt att välja sådana som är i allmänt bruk i 

många församlingar. Församlingssvar 3 på kyrkans förbön är tyvärr dåligt lämpad för kör, 

trots att ambitionen verkar vara en körsats. Ett startackord med melodi i nonan behöver därför 

ges med noggrann tongivning vid varje nytt svar. Dessutom kommer det första rena ackordet 

först i slutet av takt fyra vilket ger en svajig harmonik i halva omkvädets 8 takter. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 
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34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Angående Dopgudstjänsten vill vi anföra följande:  Som samlingsord, eller alternativt 

Inledningsord föreslår vi någon form av inledande lovprisning, som kan vara fakultativ, men 

ändå finns med i Handboken, t ex dessa eller liknande ord: Välsignad är Du Gud, alltings 

skapare. Tack för kärlekens stora gåva. Välsignad är Du Herre, som låtit NN födas och bli till. 

Välsigna är Du Jesus Kristus, som kom för att befria oss från det onda. Välsignad är Du 

Helige Ander, som förnyar, upprätta och föder på nytt. Välsignad är Du Gud, som i dopet tar 

oss upp i din Kyrka och ger oss ett levande hopp.   Momentet Befrielsebön får gärna 

kompletteras med möjlighet att smörja med olja. Denna möjlighet finns idag på många håll i 

vår kyrka där man bjuder in människor till personlig förbön, t ex vid nattvardsfirande och 

förbönsgudstjänster. Ett fakultativt moment med smörjande av olja skulle berika dopet 

liturgiskt. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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52: Vist/Vårdnäs pastorat (registrerat: 2016-05-09 10:00:57) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Maria Åkerström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Inga kommentarer 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Har tyvärr itne haft tid att testa förslaget därav svaret avstår på frågorna. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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53: Sävsjö pastorat (registrerat: 2016-05-09 12:03:29) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Carl Cedermark 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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: 

Dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Gudstjänstmusik A är den traditionella och välbekanta och används i stor utsträckning redan 

med gott resultat. Gudstjänstmusik B har vi svårt att se framför oss i församlingssammanhang. 

Övriga alternativ (C, D, E) kan säkert användas vid enskilda tillfällen 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 



479 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Reflektioner på¨huvudgudstjänsten  På flera punkter är kyrkohandboksförlsaget väg 

genomarbetetat. På andra punkter spretar det dock betänkligt. Flera av inledningsorden och 

nattvardsbönerna i huvudgudstjänsten är inte tillräckligt bearbetade språkligt och teologiskt. 

Vi saknar dessutom kyrkoårsbundna tackböner efter kommunionen i viss utsträckning. Varför 

inte ha en tackbön för varje helgdag under kyrkoåret så som kollektbönen/dagens bön? 

Variation vad gäller tackbönen är dessutom viktigare än stor variation vad gäller 

inledningsord eftersom de flesta präster ändå formulerar dessa fritt. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Relektioner på de kyrkliga handlingarna  Dop: dopmotivet syndernas förlåtelsen/kamp mot 

synd, död, ondska/ verkar något nedtonat i förhållande till 1986. Positivt att inlemmandet i 

Kristi världsvida kyrka betonas. Något märkligt att dopfrågan görs fakultativ. Samma 

otydlighet går igen på konfirmationsgudstjänstens område. Detta bidrar till en otydlighet kring 

de kyrkliga handlingarnas innebörd.  Vigsel: handbokens förslag till vigselgudstjänst följer i 

pricip 1986 års ordning. Lite fattigt blir det dock när ordningen görs könsneutral i 

inledningsord och böner i stället för att innehålla flera alternativ beroende på vigselparets 

konstellation. I Norge verkar man gå på alternativsmodellen vad gäller samkönade/olikkönade 

vigselordningar.  Begravning: handbokens förlsag till begravningsgudstjänst följer i pricip 

1986 års ordning och har goda förutsättningar att fungera väl. Emellertid vill vi fästa 

kommitens uppmärksamhet på att ändringen i begravningsbönens formulering från "rätt 

beredda" till "utan oro" är mycket mer än en språklig förändring. Det utgör en förändring i 

synen på hur den kristna människan bör förbereda sig på döden som inte är okomplicerad. 
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54: Eskelhems pastorat (registrerat: 2016-05-09 12:19:00) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

monika may 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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 ställer oss bakom musikaliska akademiens synpunkter 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi ställer oss bakom Svenska Akademiens och vitterhetsakademiens synpunkter. Viktigt att 

dessa beaktas. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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55: Österåker-Östra Ryds församling (registrerat: 2016-05-09 

15:48:25) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Jan Novosel 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I låg grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Ordning för julnattsmässa saknas.  När de enskilda församlingarna i högre grad själva kan 

bestämma gudstjänstformerna finns en risk att kyrkan kan uppfattas som otydlig.  En del av 

de som i vår församling har arbetet med remissvaret anser att språket i bland annat 

huvudgudstjänstens förböner till viss del har ett korthugget och orytmiskt språk.  Vad gäller 

dopgudstjänsten menar vi att namnfrågan kommer för tidigt i ritualet, inte minst om det är dop 

av flera dopkandidater. Istället önskar vi att namnfrågan kopplas till befrielsebönen vilket 

skulle göra det möjligt att be den inledande gemensamt.   Vi saknar konkretisering av 

intentionen om barns- och ungas delaktighet i gudstjänsten. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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56: Stenbrohults församling (registrerat: 2016-05-09 15:54:10) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

johan kalin 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska och tyska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det har sina fördelar att handboksförslaget rymmer en mångfald med flera olika alternativ och 

eftersträvat ett språk som inkluderar. Det finns dock en fara att kommer att spreta allt för 

mycket och det kommer att bli ännu svårare att känna igen sig om man besöker en annan 

kyrka.  Vi får också betänka att ett handboksförslag ofta inte kommer med några innovationer 

utan bekräftar gällande praxis. Utvecklingen med handboksförslaget går mot ett ännu mer 

differentierat gudstjänstliv.   En notis om förestavning vid vigsellöften skulle finnas. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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57: Svalövsbygdens pastorat (registrerat: 2016-05-09 18:15:05) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kjell Thorsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Svalövsbygdens pastorat finner att det brister och kritik på tidigare kyrkohandsboksförslag i 

mångt och mycket kvarstår. Likaså att remisstiden är alldeles för kort. Därtill att enkätens 

frågor är ledande.  För Svalövsbygdens pastorat Kyrkoherde Kjell Thorsson 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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58: Sunne pastorat (registrerat: 2016-05-09 20:32:17) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans-Viktor Krolovitsch 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Bra tonarter.  Ibland svåra rytmer för församlingen. Lättlästa noter. Arrangemang OK. 

Omöjligt att ge en gemensam bedömning om de olika delarna. Bra om man i framtiden kan 

välja fritt ur materialet !!!! 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

nej 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi har inte varit remissförsamling dock har vi provat olika liturgiska delar i några gudstjänster 

och firat Långfredagen och Påsknattsmässan enligt nya handboksförslaget i år. Vi tyckte om 

dem nya formerna. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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59: Vadstena pastorat (registrerat: 2016-05-10 11:54:03) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christer Staaf 

 

Befattning 

vik kh, Klosterkyrkans kaplan 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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: 

Dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

A Gregoriansk Lovsång utan omkväde är mycket bättre och mer lättsjunget. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska, tyska, franska, italienska, spanska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 



538 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Musiken behöver bearbetas på nytt av en ny arbetsgrupp.   Hela serier av nykomponerad 

beställningsmusik som inte vuxit fram i ett liturgiskt prövat sammanhang är inte hållbar.  

Inventeringen av använd beprövad liturgisk -  nykomponerad och internationellt inlånad och 

bearbetad musik är inte genomförd på ett sätt som möjliggör skattning av det liturgiska livet i 

kyrkan. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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60: Selångers församling (registrerat: 2016-05-10 14:02:48) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bror Holm 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Församlingens musiker har följande synpunkter:  Melodi - inte speciellt bra  Rytmik - för 

komplicerad för församlingsbor  Musik och text - ibland konstigt, men oftast ganska bra  

Gudstjänstmusik D - Lovsången 8 Laudamus D1 blev sämre. Barnkör och församling 

efterlyser det som ströks  Ackordanalys - Bra att den finns. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Arabiska, Kurdiska, Persiska och Parsi 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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61: Spekeröd-Ucklums församling (registrerat: 2016-05-10 15:38:30) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans Hansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Bra att gudstjänstmusik A behålls. Övrig nykomponerad musik kunde ges ut som separata 

komplenet, men inte skrivas in i KHB. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 



552 

 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. 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 låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Inledningsord 5, sid 39 Töntig. Begreppet Krisus-rop onödigt. Kyrie ellere Herre, förbarma 

dig är tillräckligt. Alt 7 oklart. I högmässan är det viktigt att alla 3 bibelläsningar kommer 

med. Trosbekännelsen bör vara ett fast inslag i huvudgudstjänsten. I lovsägelsens inledning 

räcker det med förslaget: Upplyft era hjärtan till Gud. När det gäller nattvardsböner saknas 

Hippolytos nattvardsbön. Vad gäller gudstjänstmusiken räcker det med alt. A. När det gäller 

teologin i handboken så finns det en så stor bredd att det blir svårt att kunna säga att den 

uttrycker Svenska Kyrkans tro och bekännelse. I övrigt menar vi att det finns ingen brådska 

att driva igenom HBF16 utan det behövs ett mera genomarbetad och mindre spretigt förslag. 

Mångfalden av alternativ ger ett förvirrat intryck.Enheten förloras.Rädslan för att tala om Gud 

som Fader och Jesu som Herre behöver övervinnas. Den innerliga och förtroliga tonen i 

relationen mellan Gud och människa  saknas. I många församlingar är det idag mycket få 

gudstjänstdeltagre. Det är svårt att se hur detta förslag skulle skapa ny entusiasm och fylla 

kyrkbänkarna. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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62: Skepplanda pastorat (registrerat: 2016-05-10 16:10:00) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

vivianne wetterling 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Bra med försångare. Det engagerar gudstjänstdeltagarna. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kyrkorådet harv delegerat till präster och musiker att besvara remissen. Nedan följer några 

synpunkter som kommit upp från någon/några av oss.  Bra att det finns en ordning för 

lekmannaledd gudstjänst, om det skulle behövas.  Det teologiska språket präglas av en tydlig 

spänning mellan å ena sidan en strävan efter att använda ett "inklusivt" språk som ska tilltala 

en modern kyrkoovan målgrupp å andra sidan "kyrkliga" uttryck som gloria, gloria, gloria och 

Kristusrop. Mycket är fakultativt och inom parentes hamnar ofta Herre och himmelske Fader 

medan könsneutrala gudstilder premieras. Ex. I nattvardsbönen hamnar Herre inom parentes.  

Nedtoning av Fader och Herre ex. allena Han är värd vårt tack och lov. I det nya förslaget: 

Gud är värd vårt tack och lov.  Saknar Herre hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig 

som förbönssvar.  Förstår inte ordet Samlingsord. Känns onödigt.  Dopgudstjänsten saknar 

taktkänsla. Befrielsebön efter tackbönen? Där har frågan och namnet "smälts in". Frågan efter 

Trosbekännelsen har tagits bort och alternativet Fader Vår är borta. Varför?  Predikan före tal 

till konfirmanderna är ingen bra struktur.  Ljuständningen i början av konfirmationsmässan är 

mycket bra.  De gamla inledningsorden i vigselgudstjänsten som uttrycker äktenskapet som 

ett förbund och Guds gåva finns inte kvar. Här saknas "flytet"i tillkännagivandet. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Någon/några tycker att förslaget har ovanligt mycket könsneutrala gudsbilder och andas 

kontextuell teologi.I strävan att skapa teologisk mångfald hamnar tyvärr de gamla begreppen 

inom parentes eller tas bort. Båda alternativen kunde funnits med. Strukturerna emellanåt är 

onödiga och tappar rytmen, särskilt i förrättningarna.  I övrigt tycker några av oss att det finns 

tillräckligt många bra alternativ för att vi ska kunna fira gudstjänst som vårt pastorat önskar. 
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63: Gimo pastorat (registrerat: 2016-05-10 17:14:07) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

AC Wellsten 

 

Befattning 

KH 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Serie B. Är mycket svår att sjunga för såväl församling som präst Serie C är spretig men 

bättre än B, D och E. Denna serie saknar en rödtråd och tappar funktionen som baston för 

Gudstjänsten Serie D. Fullständigt undermålig tuggummi pop med inslag av musikal 

ambition. Texterna är banala och lämnar en hel del övrigt att önska ur teologisk synvinkel. 

Serie E. Trevligt vid första Gudstjänsten men blir snabbt tjatigt och enformigt. Texterna är 

yviga och har inte den teologiska stadga som man skulle önska 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 



572 

 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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64: Tjörns pastorat (registrerat: 2016-05-10 17:55:46) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Johan Ernstson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



577 

 

21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

27. Fritextsvar - känns som om körens roll och möjlighet till medverkan/delaktighet i 

gudstjänstmusiken i HB16 har försvagats. Lite konstigt att det inte istället öppnats för mer 

möjligheter? - det görs frånsteg från bibeltexten i texterna i delar av musikförslagen. Vad är 

tanken? (musik D?) 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

38. Fritextsvar Vi tror att engelska och spanska är språk som kan behövas som helhet. Vi tror 
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vidare att åtminstonde delar av HB 16 skulle behöva finnas på arabiska. Och det vore guld 

med en ”katalog” av språk för välsignelsen som faktiskt fanns infogad i HB 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. 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 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

75. Fritextsvar Vi har funderat en del kring slitstarkheten i delar av förslaget (musiken) men 

ser i grunden positivt på den stora bredden och de olikheter som ryms inom förslaget. 

Nyttigt/bra med nya ord/musik som tar med oss vidare in i mysteriet.  I dopordningen saknar 

vi dimensionen/orden ”nytt liv i Kristus” även om det förstås kan rymmas i andra 

formuleringar. Den föreslagna möjliga sjungna dopbönen känns lite ”moll”stämd. I 

konfirmationsordningen känner vi att ordet ”påminner” delvis har en annan betydelse och 

mindre tyngd än ordet ”bekräftelse” – vi ser inte riktigt poängen att det senare inte finns med? 

Och i konfirmationsordningen saknar vi frågan av karaktären ”Vill ni leva i den tron…” – 

frågan i inledningen med orden ”Vill ni konfirmeras” känns som ett helt annat perspektiv och 

faktiskt nästintill överflödig…närmast lite fånig? Avseende textjusteringen i den ”gamla” 

begravningsbönen tyckte delar av vårt remissarbete att innebörden i.o.m detta blivit mer 

lagisk – medan andra uppskattade det mer ”vardagliga” språket. Kanske värt att titta över en 

extra gång?  I stort avger vi vårt svar i en positiv anda där vi ser många goda ansatser och 

möjligheter för framtiden – variationen och möjligheterna är nästintill oändliga. Det senare 

kan i ett perspektiv vara ett bekymmer – men vi väljer att se det som en tillgång och 

möjlighet. Dock konstaterar vi att vårt stora arbete bara har börjat…för i.o.m att en ny HB 

kommer 2018 måste vi (som pastorat) innan ha funderat klart och inom möjligheterna ha valt 

”vår” ordning i stora stycken för att det ska bli möjligt med igenkänning för gudstjänstfirare 

oavsett vilken församling/kyrka de väljer på söndag! Vi fortsätter därför vårt ”remissarbete” 

under hösten 2016 och 2017 för att vara så väl rustade vi kan inemot påsken 2018 och en ny 

handbok på riktigt! Och slutligen kan det vara på sin plats med ett tack för att remissarbetet 

inspirerat och gett oss ny energi i samtalet kring teologi och gudstjänst! 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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65: Näsby-Fellingsbro pastorat (registrerat: 2016-05-10 21:16:40) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Susanne Persson 

 

Befattning 

Kyrkorådets ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Lättläst och bra ackordsanalys. Krångligt att läsa/få ihop prefationerna! Önskar att den 

liturgiska musiken fanns på nätet att plocka ut i den tonart som passar (alltså att man kan 

ändra själv, beroende på om ens präst är bas eller sopran. Önskar också fler alternativ i 

Gudstjänstmusik C, måste ju finnas massor att ta av. Och fler Halleluja-varianter om de ändå 

ska lägga till det i "övriga sjungna moment". 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Det vore ju bra att ha den översatt på engelska och ev tyska. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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66: Tossene pastorat (registrerat: 2016-05-11 08:14:45) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Andreas Hernqvist 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Det finns många hållbara alternativ till liturgiska melodier och texter som redan idag används 

ute i församlingarna men som lyser med sin frånvaro i handboksförslaget.   Man hänvisar 

ibland till Finska kyrkan, men även den Norska kyrkan har många fina alternativ man kunde 

haft med.  Det är bra att kunna använda melodier som inte finns i handboksförslaget. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Franska, Tyska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Tillägg till fråga 4,6 och 7. Vi ifrågasätter starkt att ha syndabekännelse och förlåtelsen som 

fakultativt moment vid Mässa samt Gudstjänst som huvudgudstjänst.  Tillägg till fråga 8 och 

9 Vi saknar möjligheten att använda melodier med andra texter än de som finns i 

handboksförslaget.  Tillägg till fråga 22 Vacker musik, men lite väl mycket mollbetonat.  

Tillägg till fråga 42: Vi hade önskat att den första tackbönen i HB-86 hade funnits kvar som 

alternativ. Vi tycker att innehållet  i den är fint och att det är bra att ha ett tydligt altenativ om 

en förälder eller fadder ber bönen.  Tillägg till lfråga 53 och 55: Vi anser att det är mycket 

felaktigt att lägga frågan till konfirmanderna innan trosbekännelsen. Frågan är dessutom 

mycket märkligt formulerad då det inte framgår vad som konfirmeras. i HB-86 är kopplingen 

till dopet klart och tydligt men i nya förslaget framgår det inte alls någon kopplling till vare 

sig trosbekännelse eller dop.  Tillägg till fråga 58 Vi anser att det saknas ett könsbundet 

alternativ. Man har försökt skapa en ordning som är könsneutral, men vi anser inte att man 

lyckats. Vi önskar att det fanns böner och texter som speglade äktenskapet mellan man och 

kvinna och som enbart kunde användas vid en heterosexuell vigsel.  Tillägg till fråga 65 Vi 

anser att det i urvalet av bibeltexter gjorts ett urval som inte speglar människans ansvar och 

Gudsfruktan. Exv så tar man bort texten i Ps 103:17 som handlar om att Herrens nåd varar 

över den som fruktar honom. Man kapar Joh 14 och tar inte med den vers som handlar om att 

Jesus är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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67: Tvååkers pastorat (registrerat: 2016-05-11 08:51:26) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Daniel Nelson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Hitta ett annat ord för "fakultativt" 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

" Fader vår" bör stå kvar  Nattvardsbönen nr 6 - ett tveksamt alt. 
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68: Järvsö församling (registrerat: 2016-05-11 09:48:17) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ingrid Gustafsson 

 

Befattning 

Ordförande i Kyrkorådet 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Lovprisning 3: D1 P/L takt tre: svaret kommer för snabbt. Lägg in en tom takt emellan, eller 

gör om till en fyrtakt. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, Tigrinja, Hindi, Persiska,  och andra aktuella invandrarspråk. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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69: Stafsinge församling (registrerat: 2016-05-11 10:08:20) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Evamaria Lund 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 



622 

 

21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

AVSTÅR 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

NEJ 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. 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 låg grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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70: Nödinge församling (registrerat: 2016-05-11 10:26:09) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Karin Karlsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 



637 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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71: Asarums pastorat (registrerat: 2016-05-11 10:27:52) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Joakim Persson 

 

Befattning 

Vikarierande kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Var har mest använt serie C. I C-serien finns två Kyrie möjliga. Det alternativ som vi har valt 

är för kort. Det bör sjungas tre gånger. Under prefationen är textbetoningen i några fall väldigt 

konstig och onaturlig. Det blir problem när man kompar att flytta på en obetonad stavelse.  C-

serien passar vår tradition bäst om man ser till hur gudstjänsten har varit hittills. I mångt och 

mycket stämmer kollegiet in i kritiken att väldigt lite har ändrats sedan det förra förslaget.   

Det är lite konstigt i växelsångmomentet i Lovsången att församlingen svarar på latin. 

Språkbruket bör vara konsekvent i handboken. Det är också synd att det inte finns något 

kyrkoårsbundet helhetsgrepp. Är tanken att man ska växla serier under året eller ska man 

använda en serie året om? I gudstjänstverktyget när man gör agendor går det inte att välja ut 

en text av alternativen, till exempel i lovsägelsen. Detta bör vara möjligt i framtiden. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Det hade varit bra om det fanns mer på arabiska på grund av att en del syriska flyktingar 

börjar komma till våra gudstjänster. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 
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71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Alternativen på många moment är lite många för att det ska bli en enhetlig känsla. Å andra 

sidan finns det något positivt att det finns ett rikt utbud att välja mellan när man ska forma den 

gudstjänst som passar bäst för varje enskilt pastorats förutsättningar. Det är bra att 

begravningsritualen i stort sett är densamma. I dopritualen är de flesta förslag till förändringar 

bra. Det är fina alternativ på inledningsord och tackbön. Det är mindre rörigt i det liggande 

förslaget jämfört med tidigare förslag. Förslaget till ordning för konfirmation och vigsel är 

också bra. Det är en svår konst att balansera mellan inklusivitet och ”spets”. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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72: Kungsörs församling (registrerat: 2016-05-11 11:01:50) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bengt-Olov Hedlund 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Gudstjänst musik A: Behöver ses över, ej blanda skaftlöst och med skaft! Samt uppdatering 

av nya rön i Gregorianik forskningen. I stora drag bra!  B: Vacker musik, men svår!  C,D,E: 

Passar ej i huvudgudstjänst. Bör ej ingå i handbokens alternativ. ("Dagslända")  Musiken lätt 

att läsa, bra tonarter 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska och Tigrinja  (Gärna på Webben) 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Varken dålig eller bra 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

3: Ordet "brustit" kan inte ersätta begreppet synd. 5: Ordet fader skall stå kvar. 8: Ordets 

Kristusrop ej bra. "Kyrie" och" Herre Förbarma dig" bättre, även ekumeniskt. 14:Ej bra att 

byta  "som" till" är" 16: Maria dagens text är mager! (Varför ändra!) 17: "Som" utbytt till 

"är", ej bra! 20: Frågan om välsignelsen saknas. Frid bättre än fred ! 29: Vi vill ha kvar 

improperierna (gäller allt folk) 36: Beror ej på Kyrkohandboken. 39: Språket inte längre 

högtidligt .Inledningsord 2 sid139, ej bra i försalget. Vi vill att det står följande  "Gud vill att 

vi skall leva i gemenskap med honom...... Inledningsord 3: ta bort ordet "hopp", ersätt med 

"löfte". 42: Te ej bort " Renande från synd..." 43: Ta ej bort "Himmelske fader". 46: Mark: 1: 

9-11, skall bort. Ej relevant vid dop. Handlar om Jesus Kristi unika dop. 49: Bön för 

biktprästen vid biktrens avslutande saknas! 50: Ta ej bort "Detta är den dag som Herren har 

gjort..!" 52: Hänger ej ihop med ordningen  för dop (Löfte/hopp) 53: Frågan till 

konfirmanderna på fel plats, skall komma efter Trosbekännelsen.Alternativ 3 i 1986 saknas 

och skall åter. Förslaget till frågan till konfirmandrena ej fullständig i förslaget. 55: Ingen 

tydlig koppling till Trosbekännelsen= tunn teologi. 64: Se till att noterna skrivs konsekvent se 

fråga 27. 68:  Komplettera med förtvivlan  (ej enbart vrede) 70: Om det blir bra, är det 

beroende på kompetensen inom kyrkorådet 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

34: Vad menar förslagsskrivarna med teologisk mångfald?   Inledningsord 16 Skall bort, är 

mer en syndabekännelse.  En negativ effekt av det nya förslaget är då man kan vilja musik 

fritt, innebär att samhörigheten minskar, man kan ej stämma in i den liturgiska sången vid 

besök i annan församling.  Ta ej bort Välsigne!!  välsigna ej samma betydelse.  Ordet 

brustenhet kan ej ersätta ordet synd!  Frågeformuläret ger inte full möjlighet att svara på det 

man tycker. Leder till att  alla tycker allt är bra, leder till ett totalt splitrat gudstjänst liv i vår 

kyrka 
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73: Vaxholms församling (registrerat: 2016-05-11 11:33:52) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Madeleine Sarenfält 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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: 

Dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I låg grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. 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 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016, Vaxholms församling  Övergripande 

kommentarer:  *Allmänt. Vi i vår församling önskar behålla nuvarande kyrkohandbok tills 

vidare, det finns för många alternativ i det nya förslaget. Vi tycker att innevarande förslag 

förvisso har  sina förtjänster men också sina brister..En bärande tanke skall vara färre 

grundordningar. HBF erbjuder färre grundordningar men en uppsjö av alternativ.  Vi menar  

att det måste finnas fler fasta moment.  Kommer man som gudstjänstbesökare öht kunna 

"känna igen" ordningen för mässa/gudstjänst om man går i en annan kyrka än den man brukar 

besöka?  *Anvisningarna är inkonsekvent skriva. Kanske behövs det rubriker i de olika 

styckena för att man skall kunna se vad som är vad (dvs mål, syfte, metod, praxis, teologi).  

Allt blandas i en text, dock i olika stycken. En tanke är att det kan bli rörigt för användaren att 

förstå layouten och strukturen/indelningen i anvisningarna, därmed 

användarperspektivet/meningen med upplägget,  *Vi tycker att det är bra att man har 

eftersträvat ett inkluderande språk med tanke på barnens perspektiv.  Övriga kommentarer att 

beakta:   *Varför finns inte gamla Fader Vår kvar som ett alternativ? Med tanke på 

igenkännandets perspektiv. Tankar finns också  om betydelserna prövning/frestelse.  *Två 

varianter av välsignelsen finns med. Den som står först är den gamla. Den andra är ny och ger 

en annan ton. Vi uppfattar det som att vi som präster, i den nya, ger en ”order” från Gud. Den 

gamla är ”ödmjukare”. Dessutom är det stor skillnad mellan ”frid” och ”fred”.   *”Gud, vår 

Fader” har ersatts med ”Barmhärtige Gud” samt ”Jesus Kristus vår frälsare”  har ersatts av 

bara ”Jesus Kristus” var är  ”vår frälsare”? Vilket leder tillbaka till diskussionen om vad som 

händer med treenigheten.  Specifika kommentarer:  * Sid 203 FÖRBÖN I BEGRAVNING 

Kommentar till nr 2 i den nya HBF: i den tidigare var formuleringen ”Låt oss dagligen dö från 

synden” och nu står det ”Hjälp oss att se vår synd” och då missar man dopteologin!  

*BEFRIELSEBÖN DOP  (fast moment) Förändringar HBF: två alternativ (förut endast det 

första alternativet i HB86). 1/HB86: befrielsebön finns kvar. Det första alternativet. ”Gud du 

som ensam räddar från allt ont...” 2/HBF: Första meningen har ändrats till” Gud du som helar 

väldens brustenhet, bevara NN i din kärlek nu och alltid.” Sedan fortsätter bönen som i första 

alternativet. ”Tag emot korsets tecken...” Kommentar: brustenhet pekar nog på 

människans/mänsklighetens ofullkomlighet, men luddig koppling till Jesu död , uppståndelse 

och vårt/människans behov av förlåtelse/försoning  pga  vår brustenhet.  *KONFIRMATION 

HBF: Ordet redovisning är inte med i HBF som  det var i HB86. Hur är det med innebörden 

av PREDIKAN, behöver man inte längre ha venia för att predika? Kommentar: Redovisning 

en sak predikan en annan. Vi hittar heller ingen argumentation för detta byte 

redovisning/predikan någonstans. *Vi tycker det är viktigt att konfirmander själva får 

bekräfta/uttrycka inför varandra och församlingen och inför Gud  sin vilja/längtan att följa 

Jesus.  Säga  - JA!!  Att göra/säga/uttrycka sig högt, är en poäng i alla riter. Att få sätta 

spår/avtryck i tid och rum.  *DOPPÅMINNELSE i konfirmationen bör vara fast.  

*TILLKÄNNAGIVANDET I VIGSEL Fin ,ny avslutande formulering ”Må era löften om 

ömsesidig kärlek och trohet påminna om Guds omsorg och kärlekens gåva. Må guds 

välsignelse omsluta er nu och alltid”. 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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74: Göteborgs Haga pastorat (registrerat: 2016-05-11 11:36:38) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Cecilia Nyholm 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Gudstjänstmusik A:  Namnet Kristusrop är missledande. Vem är det som ropar? Vi föredrar 

Kyrie. Kristusrop 1: A1 ”Herre”- beklagar att den usla orgelsatsen från 1986 kom med i 

HBF16. Kvint och oktavparallellerna är bedrövliga! Kristusrop 2: A2 ”Du evigt” borde 

transponeras till D-dur vilket hade varit mycket enklare att fortsätta med lovsången som oftast 

står i G. Varför ändrades rytmen på ”mod och kärlek”?  Lovsägelsens inledning: Varför bara 

en 2-stämmig harmonisering? Varför blandas 2 olika notationer: skaftlös för liturg; med skaft 

för församlingen.  Gudstjänstmusik B: Kristusrop 3: komponisten tonsätter ”Herre Gud” med 

ett intervall ”diabolus in musica”! Lovsången 6: varför kan inte Kristusrop och lovsången står 

i samma tonart? Detta ställer till med bekymmer för liturgen- onödigt!!! Lovsägelsens 

inledning: melodin för församlingen har alldeles för stor ambitus! Prefationer: i allmänhet för 

svår. Komponisten har lämnat det klassiska sättet att bära texten fram med enkla 

recitationsformler. Komponisten har lyckats att utmana på alla sätt. Oväntade modulationer, 

svårsjungna intervaller och omotiverad kromatik är påfallande. Musiken är för komplicerad 

och står mer i vägen än att på ett naturligt sätt lyfta fram texten.  Gudstjänstmusik C: 

Prefationer: mycket förvirrande med så många olika varianter. Tung harmonisering på 

genomgångsnoterna bromsar upp flödet.   Gudstjänstmusik D: Övergång Kristusrop till 

Lovsången tonartmässig inte så bra (a-moll till G-Dur). Skulle föredra att ha  Kristusrop i g-

moll, så att liturgen lättare kan gå vidare till Lovsången.  Gudstjänstmusik E: Övergång 

Kristusrop till Lovsången tonartmässig inte så bra (e-moll till F-Dur). Föreslår att sänka 

Lovsången till E-Dur. 
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28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 
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57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. 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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69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

70. 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 dålig 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. 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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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Rent generellt är genomgången och förändringarna från HB12 till HB16 goda vad gäller 

texter, böner och ordningar.  Församlingen kan med HB16 på ett gott sätt gestalta sin 

gudstjänst. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Tydligare anvisningar vid exvis vigselgudstjänsten att orgelmusik är att föredra, men att 

annan musik kan förekomma vore ett gott stöd för präster och musiker.  Gudstjänstmusik A är 

bra. Gudstjänstmusik B borde omarbetas betydligt. Övriga gudstjänstmusik är bra, men 

kommer antagligen inte användas i församlingen. Gott är ändå att olika musikaliska 

traditioner kan få rymmas. 
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75: Araslövs församling (registrerat: 2016-05-11 11:59:06) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Magnus Evertsson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Gudstjänstmusik A fungerar i huvudsak bra, men självfallet behövs också alternativ; 

möjligheten att släppa musiken fri till fastställd text är att föredra. Såväl gudstjänstmusik B 

som gudstjänstmusik D är bitvis rejält svårsjungna för den lilla församlingen som inte har 

söndaglig tillgång till kör. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I låg grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Först och främst uttrycker vi mycket kraftig kritik mot remissförfarandet: ett frågeformulär 

som detta är förvisso tämligen snabbehandlat men är uppenbart utformat mycket mer för att få 

en hög instämmandeprocent än för att få församlingarnas bedömning av materialet – en sådan 

bedömning hade nämligen varit betydligt svårare att skaffa sig överblick över. De 

helhetsbedömningar genom två kryss på femgradig skala som frågorna 72 och 73 efterfrågar 

är helt enkelt inte seriösa! Om andra frågor än den ständiga Ger kyrkohandboksförslaget 

möjlighet att fira gudstjänst såsom ni skulle vilja? ställts, t ex frågan Är 

kyrkohandboksförslagets bredd för stor, lagom eller för liten? hade svaren dessutom sannolikt 

blivit väldigt mycket mer skiftande utan att ens detta inneburit någon saklig utvärdering. Att 

remissen inte mer än den gör inbjuder till reflektion över huruvida det ännu är en kyrka med 

en så vid kyrkohandbok – lex orandi, lex credendi – antyder även det att 

instämmandeprocenten är mycket mer prioriterad än sakbedömningen. Slutdatum för 

handboksprocessen måste släppas, så att arbetet får ta den tid som det behöver och kan beakta 

det som remissinstanserna framför i sak. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Trots uppenbart ointresse från dem som utformat enkäten avger vi också några få yttranden i 

sak - en annan enkätutformning hade gett fler sakyttranden. Ett gäller välsignelsen: tunga 

experter utanför Bibelkommissionen har påtalat att svenskans indikativ inte återger 

hebreiskans jussiv, varför en ny kyrkohandbok i brist på bättre måste hålla kvar svensk 

konjunktiv. Ett annat gäller beröringsskräcken inför ordet HERREN: det uttrycker i den 

urkristna miljön i mycket liten utsträckning exkluderande maskulinitet utan anknyter mycket 

mer till det outtalbara gudsnamnet och hur man talade om Gud inkarnerad d v s Jesus – 

möjligen skulle en utväg kunna vara att i handboken återuppta det tyvärr övergivna 

bibelbruket att skriva med kapitäler. Ett tredje gäller den föreslagna ordningen för bikt, där vi 

mycket kraftigt motsätter oss att denna ordning görs till mer än ett förslag. Dels kan 

själavårdssammanhang ibland innebära att en fast ordning blir kontraproduktiv, dels kan brott 

mot en antagen ordning inte beivras eftersom ingen ska kunna veta vad som faktiskt förevarit, 

dels är bikten enligt förslaget en av de kyrkliga handlingarna – på samma nivå som dop, 

konfirmation, vigsel och begravning – och omfattas då av den generella anvisningen på sid 20 

om att minst två psalmer ingår, men detta utan att plats för psalmerna ens satts ut i den 

föreslagna ordningen. 
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76: Svedala församling (registrerat: 2016-05-11 12:11:39) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Sven Hansson 

 

Befattning 

Ordförande i Kyrkorådet 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Som helhet anser vi att 2016 års förslag till kyrkohandbok fungerar väl.  Nedan följer några 

kommentarer om sådant som vi uppmärksammat/ har synpunkter på:  Positivt:  Det märks en 

tydlig förändring mot mer inkluderande språk: bra!  Barnperspektivet lyfts fram.  Bra med 

formuleringar som "Kristi världsvida kyrka" och latinsk benämning "Pater noster" eftersom 

dessa sätter in oss i ett större sammanhang, främjar upplevelsen av gemenskap och 

samhörighet bortom Svenska kyrkans gränser.  Många alternativ till inledningsord och böner 

som gör det enkelt att forma gudstjänsten efter kyrkoår och sammanhang, och bra att man 

också kan välja att formulera fritt. Det är gott att dopet lyfts fram i flera inledningsord.   Goda 

förändringar i språket i förbön 2 för begravning. Förbön 1 har fått positivt mottagande då den 

använts, både för melodi och personligt tilltal.  Sjungen förbön vid dop används ibland och 

den upplevs smälta väl in i gudstjänsten - positivt mottagande av musikerna.  Vi uppskattar att 

formuleringen "Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig" 

kommit tillbaka i dopgudstjänsten, likaså att det styltiga tydningsordet utgått.  Uppdelningen 

Samling, Ordet, Måltiden, Sändning i den allmänna gudstjänsten är bra och bidrar till struktur 

och igenkänning.      Negativt:  Det borde ibland vara möjligt att fira mässa som 

huvudgudstjänst utan att samtliga mässdelar ingår.  I dopgudstjänsten blir övergången mellan 

namnfrågan och befrielsebönen inte lika naturlig som i 1986 års handbok. Vi förstår syftet 

med att nämna barnets namn tidigt i gudstjänsten och samtidigt blir det en försämring rent 

praktiskt. Vi saknar också det fina Samlingsordet ifrån 2012 års förslag. Inledningsorden i 

2016 års förslag upplevs som teologiskt bristfälliga: "För mycket/ för lite/ märkligt 

formulerade". Vi uppmärksammar också en viss inkonsekvens i förhållande till 

konfirmationsgudstjänstens ordning, där den s.k. "Frågan" tidigarelagts medan den i dopet 

ligger kvar på sin plats i anslutning till dophandlingen.   Vid kyrkliga handlingar i hemmet/ på 

annan plats bör det, i undantagsfall, vara möjligt att låta psalmsång utgå. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vi har avstått ifrån att lämna synpunkter på musikdelen eftersom vi inte arbetat med denna, 

varken i arbetslag eller ute i församlingen.  Enstaka stycken används och fungerar då väl (t.ex. 

förbönerna vid kyrkliga handlingar) men vi kan omöjligt uttala oss om hela serier eller 

utgåvan i sin helhet. 
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77: Brålanda pastorat (registrerat: 2016-05-11 12:19:25) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Thomas Holmtröm 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Noteringen och läsbarheten av gudstjänstmusik och kyrkliga handlingar känns bra överlag, en 

del sjungna moment för liturg är dock noterade för pedal vilket känns onödigt och obekvämt 

när det inte alltid finns orglar med automatisk omkoppling av pedal mellan manualerna.  

Ackordsanalysen är väldigt bra att den finns med. Tonarter, melodi och harmonik känns bra. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 



699 

 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

63. 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 låg grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Dålig 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vår grundläggande synpunkt är denna:  Vi menar att det fortfarande återstår alltför mycket i 

arbetet med kyrkohandboken för att detta förslag med mindre justeringar ska kunna antas. 

Detta gäller såväl den allmänna gudstjänsten som de kyrkliga handlingarna. Det vore olyckligt 

att hasta fram ett beslut när det från så många håll finns så många invändningar mot 

grundläggande punkter i teologi, musik och språk. Det går att vänta både 5 och 10 år, 

huvudsaken är att vi får en kyrkohandbok som både har en gedigen förankring i kyrkans tro 

och tradition och samtidigt ha ett språk som håller en bra bit in på 2000-talet.  Till detta vill vi 

foga två kommentarer om remissfrågorna:  Först att vissa av frågorna vi svarat på är helt 

meningslösa. Vid flera tillfällen ställs frågan om det föreslagna alternativet skulle fungera hos 

oss. Samtidigt framgår i handboken att momentet får utformas fritt! Då lär väl alla kunna 

svara ”I hög grad”.  Sedan att en kyrkohandbok finns inte bara för att det ska fungera här hos 

oss. Den finns också för att säkerställa att alla gudstjänster i vår kyrka uttrycker den tro som 

vi bekänner oss till. Då måste också frågor ställas på ett annat sätt. Därav några av våra 

kommenarer nedan.  Vi vill tillägga följande:  Fråga 2: Många av inledningsorden är alltför 

tunna. Ambitionen att öppna gudstjänsten med ord och uttryck som är vardagliga är god, men 

det finns också behov av formuleringar som har mer märg, substans och slitstyrka.  Fråga 3,4 

och 6: Förlåtelsebön 7, förlåtelseord 2 och tackbön 3 är exempel på formuleringar som blir för 

allmänna för att egentligen säga något.  Fråga 16: Skiftet från Fader till Skapare (i några av 

prefationernas inledningar) är teologiskt olycklig med tanke på att också Sonen och Anden är 

verksamma i skapelsen.  Fråga 17: Flera av prefationerna är teologiskt tunna och har inte med 

alla de moment en prefation bör innehålla.  Fråga 39: Vi saknar den gamla formuleringen av 

dopaktens inledningsord.  Fråga 40: I dopordningen saknar vi en bön som passar för en vuxen 

dopkandidat att be själv. Som det ser ut nu lär det bli fler och fler dop av ungdomar och vuxna 

framöver.  Fråga 41: Vi reagerar inför uttrycket ”världens brustenhet” i befrielsebönen. Det 

kan vara ord att använda i en predikan men blir otydligt och kanske också obegripligt i detta 

sammanhang.  Fråga 42: Vattnets betydelse och en epikles ska finnas med i varje dopbön.  

Fråga 43: I förbönen vid dop  saknar vi en av formuleringarna från 1986 års handbok: ”Ge 

honom/henne den inre styrka som bär också i livets svåra stunder”. Detta är ord som är 

begripliga ”nära” och angelägna för varje människa som finns med i kyrkan.  Fråga 49: 

Formuleringen ”på dina löften” bör finnas kvar för att tydliggöra biktens auktoritet.  Fråga 51: 

Doppåminnelsen får gärna bli ett fast moment i dopordningen.  Fråga 53: Formuleringen 

”samlade till fest och glädje med er” är tveksam svenska och kunde med fördel i stället vara 

”samlade till glädjefest tillsammans med er som ska konfirmeras och era familjer”.  Fråga 55: 

Sändningsorden bör ha en tydlig koppling till dopet.  Fråga 58: I vigselgudstjänstens 

inledningsord 3 är raden ”säger ni ja till er vilja att höra samman i livet” otydlig och till intet 

förpliktigande. Varför inte skriva ”ger ni varandra ett löfte om…”  Fråga 60: I vår kyrka finns 

beslut om att vi har rum för två olika syner på äktenskapet. Då är det mycket olyckligt att det 
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inte finns inledningsord som fullt ut ger rättvisa åt båda dessa. I varje fall ska det finnas ett 

alternativ där man kan tala om man och hustru. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Fråga 63: Det skulle vara naturligt att efter griftetalet ha en bön som uttrycker ett tack för att 

den person och det liv som vi samlats för att säga farväl till, följt av ett tack för att vi har en 

frälsare som gett oss löften om ett liv i evighet. Sedan kunde förbönen som följer efter 

avskedes mer sikta framåt med bön om kraft och mod att gå vidare, med tack för att vi får 

leva våra liv tillsammans med vår Fader, vår Frälsare och vår Hjälpare och med hjälp om att 

få gå den väg som leder hela vägen hem till Gud. Nuvarande formuleringar känns lite 

ogenomtänkta.  Fråga 66: Varför har orden ”vår frälsare” tagits bort i ett av alternativen i 

överlåtelsen? 
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78: Lidingö församling (registrerat: 2016-05-11 12:49:44) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Magnus Östling 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

12. 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: 

[Inget svar] 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

27. 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. 

Musikerkollegiet i Lidingö församling har gått igenom musikdelen av kyrkohandboken.   Vi 

anser att:  - handboken ska bestå av enbart serie A och att den då ska revideras utifrån ny 

forskning. - idén till serie C är bra men urvalet är blekt och innehåller för få alternativ. - det 

vid sidan av handboken kan finnas häften/böcker med alternativ musik att framföra i 

gudstjänsten.  - arrangemangen och harmoniseringen är generellt dåligt genomförd och 

framför allt serie D  påverkas av detta när flera olika personer gjort arrangemangen. - en från 

början transparent process kring förnyelsen av kyrkohandboken skulle gett en positivare 

inställning till arbetet.  - den nytillsatta revisionsgruppen ska få mandat att agera och att deras 

åsikter blir hörda  Vi undrar: - hur valdes den här musiken ut? - om musiken släpps fri – 

varför binda serie B-E i en handbok?  Endast dopet har praktiserats i församlingen.  Förbön 

vid dop: Vi provade den sjungna förbönen vid några dop. Det känns omotiverat i denna intima 

gudstjänst att prästen går till altaret för att be. Och att stå mitt i familjen och sjunga kändes 

onaturligt. I sammanhanget är tonspråket i den föreslagna bönen främmande. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

[Inget svar] 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

70. 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: 

[Inget svar] 
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71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

[Inget svar] 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Sammanfattningsvis föreslår Lidingö församling följande ändringar eller tillägg till 

kyrkohandboksförslaget 2016 vad gäller dopordningen: • Att de föreslagna inledningsorden 

utgår och ersätts med ett eller flera alternativ som bättre berättar vad dopet handlar om. • 

Namnfrågan bör utgå eller flyttas till stället efter läsningen av Evangeliet om Jesus och 

barnen. • Ordet ”befrielsebön” ska ersättas med ordet ”bevarandebön”. Den första 

befrielsebönen enligt handboksförslaget ska utgå. I den andra bönen ska ordet ”brustenhet” tas 

bort, vilket betyder att bönen inleds enligt följande: ”Gud, du som helar världen, bevara 

NN….” • Vi anser att det ska finnas möjlighet att korsteckna enbart en gång vid 

bevarandebönen. • Bibeltexten från Apg. 8:26-31 och 35-39 ska utgå. • Doptal ska inte 

förekomma som ett obligatoriskt moment. • Den omskrivna versionen av välsignelsen ska 

omformuleras till en bön likt nuvarande lydelse och ordet ”fred” ska ersättas med ”frid”. • Det 

längre sändningsordet ska kvarstå, men inte växelläsas. När det gäller gudstjänstordningarna i 

handboksförslaget 2016 har Lidingö församling valt att pröva och yttra sig över 

dopgudstjänsten, då detta är det sakrament genom vilket någon upptas i kyrkan. Därutöver har 

musikerna i församlingen lämnat synpunkter på handboksförslagets musikdel (se fråga nr. 27 

ovan). Dopordningen, enligt kyrkohandboksförslaget 2012, möttes av kritik bl.a. för att 

gudstjänstens rytm inte var bra. Därför känns det angeläget att lämna synpunkter på just 

dopordningen enligt det nya förslaget. Vi har prövat dopordningen på sju stycken enskilda 

dop av barn och försökt att variera texter och böner. Överlag upplever vi som arbetat med 

förslaget, nämligen präst, musiker, vaktmästare, dopvärdar, förtroendevalda och dopfamiljer, 

att handboksförslaget fungerar bra och att det ger en rikare möjlighet till variationer av texter 

och böner, som kan anpassas till respektive dopfamilj. Den störning i rytmen i gudstjänsten 

som påtalades i kritiken tidigare av handboksförslaget 2012 märker vi mycket mindre av nu. 

Språket upplevs nutidsanpassat, men vi ser det väsentligt att inte ändra ord som till följd av 

ändringarna får en helt annan innebörd än tidigare (se, texten om ”Välsignelsen” nedan). En 

synpunkt när det gäller gudstjänstens inledning är att den känns en aning abrupt. De 

inledningsord som föreslås är i de två första fallen allt för korta. Inledningsord nummer tre är 

bättre men vi föredrar inledningsordet enligt 1986 års kyrkohandbok då det bättre berättar vad 

dopet handlar om nämligen att förutom att döpas till gemenskap med Kristus, gång på gång få 

födas på nytt i honom och att vi i dopet blir upptagna i kyrkan.  När det gäller namnfrågan 
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tycker vi att det är märkligt att den flyttats fram i gudstjänsten för att ytterligare lyfta fram 

subjektet (se kommentarerna till handboksförslaget s. 93). Vi anser (se forts. i fråga 75 nr. 2 

nedan) 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

(forts från fråga 75 nr. 1 ovan.) att det är väsentligt att dopet inte förväxlas med de sekulära 

namngivningsceremonierna. Inte sällan möter präster familjer i dopsamtal som påpekar att 

barnet i dopet ska få sitt namn. Att namnfrågan på detta sätt läggs i inledningen gör att det kan 

missförstås vad dopet egentligen syftar till. Om namnfrågan överhuvudtaget ska finnas med, 

tycker vi att den borde ligga efter Evangeliet om Jesus och barnen.  Tackbönerna upplevs fina 

och välformulerade. Det är bra att både präst, dopföräldrar, faddrar och andra kan be dem.  

Utformningen av befrielsebönerna är inte helt igenom bra. Den första bönen som också fanns 

med i 1986 års kyrkohandbok, signalerar att det onda ska drivas ut ur dopkandidaten, då 

texten lyder ”befria NN från mörkrets makt”. Därför menar vi att den första bönen bör utgå, 

vilket betyder att det inte går att kalla bönen för befrielsebön längre. I stället kan man kalla 

den för bevarandebön då bönens syfte bör vara att Gud ska bevara och beskydda 

dopkandidaten. Det framgår också av kommentarerna (s. 94) att ordet ”brustenhet” i den 

andra bönen uppfattas olika, utifrån vilken generation man tillhör. Vi menar därför att ordet 

”brustenhet” borde ersättas med ett helt annat ord som inte kan missförstås eller hellre utgå. 

Enligt förslaget finns enbart möjlighet att korsteckna dopkandidaten tre gånger. Vi anser att 

det på samma sätt som tidigare ska vara möjligt att korsteckna enbart en gång. I 

handboksförslaget finns förslag på bibeltexter att läsa utöver dopbefallningen. Flera av dessa 

är bra men den långa texten från Apg. 8:26-31 och 35-39 är alldeles för lång och bör utgå.  Vi 

är tveksamma till om doptal ska förekomma som ett obligatoriskt moment. En del präster 

väljer exempelvis att utforma individuella förböner till dopkandidaterna vilket i många fall 

ersätter vad som skulle ha sagts i ett tal. Om doptal skall förekomma som ett obligatoriskt 

moment så är placeringarna av dessa bra enligt handboksförslaget. De färdigformulerade 

förbönerna är fint utformade.  När det gäller välsignelsen så är den nyare versionen mindre 

bra. Den äldre versionen är utformad som en bön om att Herren må välsigna oss o.s.v. medan 

den nyare versionen är skriven som ett konstaterande, nämligen att Herren välsignar o.s.v. 

Därutöver anser vi att ordet ”fred” är ett smalare ord än ”frid” i vilket ordet ”fred” inryms.  

Det är utmärkt med ett sändningsord som är något längre. Det samlar ihop på ett bra sätt innan 

det är dags att gå ut ur kyrkan. Däremot är det tveksamt om det ska växelläsas. 

Sändningsordet är det sista avslutande och vid det momenten är flera själsligt redan på väg att 

resa sig varför växelläsningen i flera fall förmodligen inte skulle genomföras.  Vi upplever att 

det är positivt att placeringen av psalmer (och övrig musik) är flexibel i gudstjänstordningen. 

Vid några av dopen lades sista psalmen efter ljuständning och doptal och gudstjänsten 

avslutades med solosång före sändningsordet. Det blev mycket bra att kunna anpassa 

musikens placering på detta sätt då även solosångerna hade karaktären av sändning och 

önskan om välgång för dopkandidaten. 
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79: Svenska kyrkan i Lausanne (registrerat: 2016-05-11 14:17:30) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lars Parkman 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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 har inte kunnat pröva alla serierna, utan framför allt serie C och E. Av dessa två har E fallit 

församlingen bäst i smaken (kanske beroende på att arvet efter Per Harling lever starkt i vår 

församling). E är ju en enhetlig serie och känns därför bättre än C som är ett hopplock. 

Samtidigt är vi tveksamma till hur länge de icke-gregorianska serierna håller. De är trots allt 

tidsbundna. Nyformuleringarna i serie E känns bra just nu, men kan kanske efter några år 

kännas passé. När det gäller förslagen till sjungna Hallelujarop och förbönssvar känns de 

väldigt slumpmässigt valda. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Som utlandsförsamling har vi behov av gudstjänstordningar på engelska, franska och tyska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska dåligt 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

KHB-förslaget känns överlag som en icke-färdigbearbetad produkt. Språket är ganska platt 

och griper inte riktigt tag i en. Det allmänna intrycket är att det ska vara så neutralt att det inte 

stöter någon. Men då berör det inte heller. När den allmänna bibelkunskapen sjunker, så vore 

det önskvärt med ett mer bibelpräglat språk i texterna. När människor inte längre läser direkt 

ur Bibeln, så vore bibelreferenser i liturgin ett sätt att överföra bibelkunskap.  Vi skulle önska 

ett språk som inte är absolut lättillgängligt, men som inbjuder till att söka djupare. Man 

behöver inte alltid omedelbart förstå för att ändå gripas av orden.  Musiken är ett svårt kapitel. 

Den gregorianska traditionen är ett rikt arv som vi förvaltar i SvK. Den måste förbli "serie A". 

Det har ju visat sig svårt att finna alternativa musikserier som håller. Urvalet i KHB-förslaget 

är ett axplock som skulle kunna göras helt annorlunda. Varför just dessa? Frågan är om inte 

det vore bättre att inte fastslå alternativ musik till det gregorianska arvet, utan släppa det fritt 

att skapa ny musik till de traditionella mässtexterna, som bör behållas i sin ursprungliga 

lydelse. T ex är det av vikt att behålla Kyrieropet, Herre förbarma dig, men att ge möjlighet 

att skapa dagsaktuella böneintentioner. Kanske går det att göra på liknande vis med andra 

mässpartier, t ex Agnus Dei, där de traditionella orden behåller sin plats, men där "inskott" 

kan belysa den besvärliga symboliken med lammet.  Vår linje är att det inte brådskar med en 

ny handbok. 1986 års handbok har många goda kvaliteter och är fullt användbar några år till. 

Ta gärna detta något varv till, så att vi får en handbok som känns fullödig och genomarbetad. 

Knyt gärna till arbetet en bredare krets av experter, som representerar fler traditioner inom 

kyrkan. Det skulle inte skada med en bredare teologisk bredd. Inte minst behövs en språklig 

uppryckning. Gärna fler poeter och författare med känsla för det kyrkliga språket. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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80: Torestorps pastorat (registrerat: 2016-05-11 14:27:29) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Martin Kahnberg 

 

Befattning 

musiker 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Dålig 

 

27. 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. 

Fick bara plats m pasts kom för halva serie A här. Skriver kort version, och hoppas det finns 

möjl att bifoga pdf.  Ackordanalysen är inkorrekt i Kristusrop 1:A1, Kristusrop 2:A2, 

Kristusrop 3:A3, Kristusrop 3:A4, Lovsången 4:Laudamus 7, Lovsången 5:Laudamus 8, 

Helig 1:A3, Helig 1:A4, O Guds Lamm 1:A1, O Guds Lamm 1:A2, O Guds Lamm 1:A3, O 

Guds Lamm 1:A4, Lovprisning 1:A1, Lovprisning 1:A2, Lovprisning 1:A3, Helig 2:C1, O 

Guds Lamm 3:C1, Lovprisning 2:C1, O Guds Lamm 4:D1, Lovprisning 3:D1, Lovsången 

9:Gloria E1, Lovsången 9:Laudamus E1, Lovsägelsen E1, Lovsägelsen E2, O Guds Lamm 

6:E1, Inledningsord 15, Hallelujarop 2, Hallelujarop 3, Hallelujarop 4, Församlingssvar 2, 

Förbön 8, Förbön Dop, Förbön Vigsel 1, Förbön Vigsel 2, Förbön Begravning 1, 

Lovsägelsens inledning 1:A1 Vigsel, Lovsägelsens inledning 1:A2 Vigsel, Lovsägelsens 

inledning 1:A1 Begravning och Lovsägelsens inledning 1:A2 Begravning.  På flera ställen i 

serie A står det HeligA Anden i förslaget, medan det i psalmboken på samma sång står HeligE 

Anden. Samma sak med Ge (Giv i psalmboken). Skickas det ut gratis psalmböcker till alla 

församlingar med denna textändring på berörda psalmer, eller ska alla musiker ändra i sina 

handböcker så att deras text stämmer med församlingens text ur psalmböckerna? I O Guds 

Lamm 1:A1 är textunderläggningen fel jämfört med psalmboken (samma fel fanns även i 

KHB-86). De sista fyra orden Ge/Giv oss din frid har i psalmboken melism på första ordet, 

medan KHB har melism på andra ordet. Detta är förvirrande för församlingen! Ändringen är 

enkel, men den måste göras! Serie B är allmänt svårsjungen, men församlingssvaret till 

kristusropet är bra. Lovsägelsens inledning funkar, men prefationerna är osjungbara. I Helig 

1:B1 gör rytmen vid Herre Gud att det känns som om man sjunger en svordom! Serie C är 

uppskattad och lättsjungen. Dock är lovsägelsens inledning mycket sämre än det som fanns i 
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originalet från -93, och vi kommer skicka in en förfrågan om att få använda originalets 

inledning och allmäna prefation istället för KHB-16. Fyrtaktspulsen upplevs som viktig för 

sångbarheten. KHB-16s version av Helig är onödigt krånglig att spela, och våra musiker 

använder en enklare version baserad på ackorden i anglikanska mässan från -93 som låter 

minst lika bra. Noter på den versionen kan skickas om så önskas. Responsen på Serie D är 

växlande. Vissa gillar den, vissa avskyr den. Kristusropet är bra. Lovsången 8: Gloria D1 är 

för svårt för våra präster, vilket gör att hela lovsången blir oanvändbar då endast prästerna får 

sjunga Ära här. Själva lovsången har blivit sämre och tjatigare jämfört med KHB-12 (där den 

var BRA!). Lovsägelsens inledning är bra, men församlingen undrar varför man här får sjunga 

en helt annan text, när man inte fick använda originaltexten från anglikanska mässan på detta 

parti när den kom som Serie C. Prefationerna kan funka, och Helig är riktigt bra! Båda 

versionerna av O Guds Lamm upplevs som väldigt svårsjungna. Lovprisningen kan funka om 

den används varje vecka. Serie E uppfattas som helt ok. Kristusropet är bra, men folk saknar 

ordet Kyrie. Lovsången är bra, liksom lovsägelsen i båda versionerna. Helig uppfattas som för 

låg, då den faktiskt är sänkt från Dm till Bm. När vi testade den slutade det med att nästan alla 

enbart sjöng andra halvan. O Guds Lamm är fin. Lovprisningen växer vid användning. Vi 

använder melodin från Hälsning 2 med texten från Hälsning 1. Ok? Hallelujarop 1&4: borde 

stå från Taizé. Hallelujarop 3 är bra! Församlingssvar 1 är bra, övriga svåra. Layout på förbön 

8 är bedrövlig. För mycket blädder. Fixa kompakt, annars används 86an. Skriv en ny på 

samma melodi med modernt språk rakt över. Förbön 9: avstavning ska vara "väx-er" och "sår-

en"! Bra med samma melodi på förbön dop och vigsel 1. Begr.bön 1 är för jazzig. Määnskors 

i musikutg av begr.bön 2, men inte i textboken? Text till begr.bön 2 känns lite tam. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Med tanke på invandringen av kristna från tex Syrien behövs snart en översättning till 

engelska och kanske även till flera andra mindre språk i de krigsdrabbade områdena. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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51. 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 låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

I låg grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Dåligt att man i remissvaret bara får skriva max 4000 tecken, och att man ändå får beskedet 

att man bara får skriva max 4000 tecken även när man bara skrivit 3902 tecken!  Layouten på 

musikutgåvan är oftast för luftig, vilket innebär att musikern (och präst som sjunger ur 

musikutgåvan) tvingas bläddra på tok för mycket. Tanken med komplett ackordanalys som 

exakt avspeglar notbilden är bra, men den brister på alltför många ställen för att kunna 

användas i nuläget. Här är en lista:  Kristusrop 1:A1 På stavelsen för- i förbarma dig längst 

ner sid 14 saknas Dm. På stavelsen -ma i samma ord saknas Bbmaj7 (BbΔ). På stavelsen för- i 

förbarma dig sid 15 saknas Dm7. Kristusrop 2:A2 På ordet mod på rad 1 behöver det stå först 

Fm följt av /Ab för att ack ska stämma med noterna. Kristusrop 3:A3, Kristusrop 3:A5 och 

Kristusrop 3:A6 På stavelsen -ge i Helige på rad 1 saknas Bb. Kristusrop 3:A4 På stavelsen -

ge i Helige på rad 1 saknas G. Lovsången 4:Laudamus 7 Ack på sista 4del i takt 2 (ordet vi i 

vi tackar dig) ska vara Bm/D. Gäller varje gång. Lovsången 5:Laudamus 8 I takt 2 rad 2 ska 

ack vara C, C/D, C/E I takt 4 rad 2 ska ack vara Am, Dm7/F, Am/E I takt 5 rad 2 ska ack vara 

Dm7, Dm6, C/E I näst sista takt rad 2 ska ack vara C, F/C, Cmaj7 (CΔ) I sista takt rad 2 ska 

ack vara Dm add9, Dm, Dm9 I takt 1 rad 3 saknas G/F på sista 4del Helig 1:A3 Vid ordet som 

på rad 3 saknas CΔ/G Vid ordet i på sista 8del rad 3 saknas C6/E Ack vid de första fyra 8del 

på sista rad ska vara Dm, Dm9, G7/D, Dm7 Helig 1:A4 Vid andra helig på rad 1 bör ack vara 

D, Asus4-3, G, D Vid ordet Gud på rad 1 ska ack vara F#m, /E Vid ordet fulla på rad 2 ska 

ack vara Bm add9, Bm Vid stavelsen -lig- i ordet härlighet på rad 2 saknas E7sus Andra 8del 

vid stavelsen -an- i hosianna på rad 2 bör ha ack DΔ/A Vid stavelsen -nad i ordet välsignad på 

rad 3 ska ack vara Asus4-3 Andra 8del vid stavelsen -an- i hosianna på rad 4 bör ha ack DΔ/A 

Sista 8del vid stavelsen -na i hosianna på rad 4 bör ha ack D/A O Guds Lamm 1:A1 Ändra 

textunderläggningen på slutet så att det blir två toner på Oss och en på Giv/Ge, och flytta 

ackordet som kommer på tonen A så att det kommer på tonen G och ligger kvar när melodin 

byter till A. O Guds Lamm 1:A2 Vid ordet synder på rad 3 saknas Edim/G (alternativt Gdim) 

på andra 8del av stavelsen syn- O Guds Lamm 1:A3 Vid ordet världens på rad 2 bör det vara 

F/A (åtminstone på stavelsen -dens, men funkar lika bra att lägga redan på första stavelsen i 

världens där det bildar Fmaj med meloditonen). O Guds Lamm 1:A4 Vid stavelsen bort- i 

borttager på rad 1 bör ack vara F#m följt av /E Vid stavelsen syn- i synder på rad 1 saknas 

Em/G på andra 8del Vid stavelsen bort- i borttager på rad 2 ska det vara Asus4-3 Sista 8del av 

stavelsen -dens i världens på rad 2 saknas F#m/A Vid stavelsen bort- i borttager på rad 3 bör 

ack vara F#m följt av /E Vid stavelsen -ger i borttager på rad 3 saknas A/C# Lovprisning 1:A1 

Sista 8del av stavelsen -lu- i första halleluja på rad 3 saknas Edim/G (alternativt Gdim, samma 

ack) Lovprisning 1:A2 Andra 8del av stavelsen -lu i sista halleluja på rad 3 ska det stå /F 

Lovprisning 1:A3 Andra 8del av stavelsen -lu i sista halleluja på rad 2 ska det vara A/C# 

Helig 2:C1 Andra ack på rad 1 ska vara Dm7add11 Andra 4del i takt 2 rad 1 saknas Csus/F 

Fjärde takt på rad 1 saknas /B på sista 4del Andra 4del i sista takt på rad 1 saknas Csus/F Sista 

4del i takt 3 på sista rad saknas Gsus2 Andra 4del i näst sista takt på sista rad saknas Gsus2 O 

Guds Lamm 3:C1 Sista 4del i takt 1 rad 1 saknas Em add9 Andra 4del i takt 3 rad 1 saknas 

F/A Tredje 4del i takt 3 rad 1 saknas Am7 Första 4del i sista takt på rad 1 ska det vara Em11 

Andra 4del i sista takt på rad 1 saknas Em Sista 4del i sista takt på rad 1 saknas B7/E Första 
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4del i takt 1 rad 2 saknas Em Andra 4del i näst sista takt på rad 2 saknas Em/B Sista 4del i 

näst sista takt på rad 2 saknas B 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Lovprisning 2:C1 Andra 4del i takt 4 på rad 1 saknas C no 3rd Tredje 4del i takt 4 rad 1 

saknas F/C Andra 4del i takt 2 rad 2 saknas G7sus4 Tredje 4del i takt 2 rad 2 saknas F/A Sista 

4del i näst sista takt på rad 2 saknas Dm7 Sista 4del i takt 1 rad 3 saknas G9 Första 4del i takt 

2 på Välsignelsens Amen ska det vara F/C Andra 4del i takt 2 på Välsignelsens Amen saknas 

C no 3rd Sista 4del i takt 2 på Välsignelsens Amen saknas F/C Andra 4del i näst sista takt på 

Välsignelsens Amen saknas Gm9/F Sista 4del i näst sista takt på Välsignelsens Amen saknas 

F O Guds Lamm 4:D1 Tredje 8del i takt 1 saknas Bb/F, därmed även F på nästa 4del 

Lovprisning 3:D1 Andra 4del i takt 5 rad 1 saknas Fsus2, därmed även F på nästa 8del Andra 

4del i takt 2 rad 2 saknas Fsus2, därmed även F på nästa 8del Första 4del i sista takt på rad 2 

ska det vara Fadd9 Andra 4del i sista takt på rad 2 ska det vara F Lovsången 9:Gloria E1 Sista 

4del i takt 1 rad 1 saknas /E Sista 4del i takt 6 rad 1 saknas /C Andra 4del i takt 2 rad 2 saknas 

Bbsus2, därmed även C/Bb på nästa 4del i takten Sista 4del i takt 5 rad 2 saknas Gsus2 Sista 

4del i näst sista takt på rad 2 saknas Gm7 Första 4del i sista takt på rad 2 saknas F Lovsången 

9:Laudamus E1 Första 4del i takt 2 ska ack vara Am7 Andra 4del i takt 2 ska ack vara F/A 

Första 4del i takt 3 ska ack vara Bb add9 Andra 4del i takt 3 ska ack vara Gm/Bb Sista 4del i 

takt 3 ska ack vara BbΔ Första 4del i takt 4 ska ack vara C Andra 4del i takt 4 saknas FΔ/C 

Sista 4del i takt 4 saknas C7 Andra 4del i takt 1 sid 2 saknas Dm/F Första 4del i takt 2 sid 2 

ska ack vara Dadd9/F# Andra 4del i takt 2 sid 2 saknas D/F# Andra 4del i takt 2 sid 2 system 

2 saknas A7sus, därmed även A7 på taktens sista 4del Andra 4del i takt 3 sid 2 system 2 

saknas Am7/E Lovsägelsen: E1 och E2 Andra 4del i sista takt på båda varianterna saknas /C# 

O Guds Lamm 6: E1 Andra 8del i ordet ”du” i rad 1 takt 1 saknas Esus/B, därmed även B7 på 

sista 4del i takten Andra 4del i takt 2 rad 1 saknas F#m7/E, därmed även Em/D på nästa 4del 

Tredje 4del i takt 3 rad 1 ska det stå Am7, därmed ska ack på nästa 4del bort Andra 8delen i 

ordet ”du” rad 2 takt 1 saknas Esus/B, därmed även B7 på sista 4del i takten Andra 4del i takt 

2 rad 2 saknas F#m7/E, nästa ack blir då Em/D Andra 4del i sista takt rad 3 saknas Esus/B 

Andra 4del i sista takt sista rad saknas Esus/B, därmed även Em nästa 4del Inledningsord 15: 

Vid ordet ”stor” på rad 1 saknas G/D följt av D på de båda sista 8del i melismen Vid ordet 

”för” på rad 2 saknas Em/B Näst sista 8del i melism vid ordet allt på rad 2 saknas GΔ9 Sista 

8del i melism vid ordet allt på rad 2 saknas Em/G Första 8del av stavelsen -le- i Halleluja på 

rad 2 saknas Em/B, därmed även Bm på nästa 8del Andra tonen i stavelsen -lu- i Halleluja på 

rad 2 saknas Em9 På stavelsen -sa- i ordet frälsare på rad 3 saknas G/D följt av D nästa 

stavelse Andra 8del av stavelsen -stus i Kristus på rad 4 saknas Em/B Näst sista 8del i melism 

vid stavelsen Herr- i Herren på rad 4 saknas GΔ9 Sista 8del i melism vid stavelsen Herr- i 

Herren på rad 4 saknas Em/G Andra tonen i stavelsen -lu- i Halleluja på rad 2 saknas Em9 

Vid stavelsen -vig- i evighet på sista rad sid 2 saknas D/A Hallelujarop 2: Vid stavelsen -le- i 

andra Halleluja saknas C7/F Hallelujarop 3: Sista 8del av stavelsen -le- i andra Halleluja på 

rad 1 saknas /B Hallelujarop 4: Andra 4del av stavelsen -lu- i tredje Halleluja rad 1 saknas 

BbΔ Andra 4del i sista radens näst sista takt saknas Gm/Bb Församlingssvar 2: Andra 4del i 

takt 2 rad 2 saknas Esus2 Förbön 8: Andra 8del av ordet vår på rad 2 första ggn saknas Bb7/F 
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Vid stavelsen -de i milde på sista rad sid 272 saknas Bb7/F Vid ordet din på rad 2 sid 273 

saknas Fm/Ab Vid ordet och på rad 1 sid 274 saknas Cm Vid ordet gott på sista raden sid 275 

saknas Fm/Ab Andra 8del av ordet "vår" på rad 1 sid 276 saknas Fm/Ab 
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81: Göteborgs Oscar Fredriks pastorat (registrerat: 2016-05-11 

14:38:18) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Jenny Rogestedt 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Ett opedagogiskt upplägg gällande prefationerna. Det är osmidigt med många bladvändningar 

och inbjuder till många fel. Serie B är exkluderande och omelodisk, svår och undermålig. Vi 

upplever att alla nyskrivna serier saknar djup och hållbarhet. Det finns vissa partier som vi ser 

som användbara i vår gudstjänst, främst i serie C.  Vi saknar fler enkla "call and response". 

Kyriet som vi använder från Iona finns inte med, vilket vi tycker är tråkigt.  Serie D 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Det kommer många studenter som talar dessa språk. Med de flyktingar behöver vi 

vissa delar på arabiska, persiska och armenska. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Dopgudstjänstens ordning är opedagogisk. Vi tycker det är bra när dopfamiljen sitter i 

församlingen i början av gudstjänsten. Det gör att prästen kan fokusera på en riktning. Även 

om namnfrågan kommer före befrielsebönen som idag ser vi inga problem med att 

föräldrarna/faddrar nämner barnet vid förnamn i tackbönen. Ett annat argument att behålla 

platsen på namnfrågan från - 86 handbok  är kopplingen mellan människans identitet, dopet 

och befrielsebönens ord och kallelse.  Doptalet gör sig bäst efter evangeliet om Jesus och 

barnen, tidigt i gudstjänsten. I slutet av gudstjänsten är det svårt att behålla uppmärksamheten. 

Ingen bra plats för doptal.  Språket i böner och inledningsord är flera gånger moderniserad på 

ett okänsligt sätt och föga poetiskt. Ex. som av jord är du kommen heter nu av jord har du 

kommit. Detta är inte mer begripligt, bara sämre.  Alldeles för individualistiska 

syndabekännelser. Fokus ligger på synd som gärningar och inte som livsvillkor för mänskligt 

liv. Vi saknar relevans och språk som griper tag för vår kollektiva brist och skuld. Vi vill ha 

kvar Barmhärtige Gud, du som i Kristus... som en syndabekännelse vilken man kan läsa 

löftesordet efter. En bra bön, med bra rytm som församlingen snabbt lär sig utantill. TA 

BORT jag fattig syndig människa. Är detta verkligen en teologi som vi idag kan stå 

bakom????  Vi önskar att alla / snedstreck tas bort och ersätts av - tankestreck.  tex. 

Lovsång/Gloria. Detta eftersom snedstreck signalerar ett alt, eller.  Vi anser också att det skall 

stå  Vår Fader - Pater Noster.  Önskar att språket rensas från alla beskrivningar av en Gud som 

är långt borta och vi måste kalla på. ex Gud kom till oss.... Gud finns ju hos oss alltid, vi 

behöver bara be att Gud skall öppna våra ögon. Det är vi som sluter oss.  En mycket bra 

formulering efter textläsning.  Gud gör ditt ord levande (i)bland oss. Bättre rytm med "ibland 

oss"  Ta bort inledning: I Guds Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, som ett fast 

moment. Den kan ha mer fjärmande än inkluderande verkan, inte minst vid kyrkliga 

handlingar. Den återkommer ju vid flera tillfällen senare i gudstjänsterna. Vi önskar börja i 

det livsnära. i glädjen över ett barn eller i sorgen efter en vän. Inledningen på dop, begravning 

och vigslar är väldigt märkliga i sin uppdelning. Att innan psalmen säga Guds namn som vi 

tycker hör ihop med den fortsatta texten känns märkligt och duttigt. Det passar bättre i sitt 

sammanhang som i -86 års handbok. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Det finns en risk att huvudgudstjänsterna blir så olika att personer som flyttar får svårt att 

känna igen sig dit man kommer. Vi tycker dock om att få utforma vår gudstjänst utifrån tiden, 

rummet och människorna som kommer. Vi vill ändå bevara grundstrukturen med  psalm, 

inledning, kyrie,  gloria, texter, predikan, trosbekännelse mm. Denna möjlighet ges. Vi möter 

allt fler människor som kommer från andra länder och andra religiösa traditioner. Många av 

dess kan inte det svenska språket. För dem blir igenkänningen ordningen men också de 

latinska begreppen och stroferna i den liturgiska sången.   I Förbön 5 står det: Gud, vi ber för 



743 

 

alla människor på jorden, att var och en får känna sig älskad och behövd. Vi ber att du läker 

den som är sjuk och helar det som är trasigt. (rum för tystnad)  Bönens formulering är 

främmande för livets villkor. Att be för att Gud ska läka den som är sjuk ger en livsfrånvänd 

bild av livet eftersom vi alla ska dö och de flesta av oss (i ett fredligt land) av sjukdom. 

Naturligtvis ber vi gärna om läkning när ett barn eller en ung människa är sjuk, men för en 

äldre ber vi snarare om lindring, att hjälpa den som kommer att dö och de som ska leva 

vidare, så att de alla ska klara att hantera rädslan.  Vi ber till en Gud "som lever med mig när 

jag dör".  Inledningsord 16  Särskilt för passionstiden och Långfredagsgudstjänst P/L: Gud, 

förbarma dig i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. F: Gör mig fri från all min 

skuld och rena mig från min synd. P/L: Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför 

mig.  F: Mot dig, bara mot dig, har jag syndat, jag har gjort det som är ont i dina ögon.  Det är 

(har jag googlat mig till) en mer bibelnära formulering än "det är mot dig jag har syndat / och 

gjort det som är ont i dina ögon". Men jag tycker inte den nya är bra i en bön som 

församlingen ska säga/be. Jag skulle känna mig obekväm. Den är, för mig, mer teologisk och 

religiös än kristen. 
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82: Boo församling (registrerat: 2016-05-11 15:22:36) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Henrik Roos 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Gudstjänstmusik A – Fungerar bra, bra att det tillkommit ackordanalys. Väl beprövad  

Gudstjänstmusik B - Kristusrop 3: Svårsjungen, speciellt P/L delen. Lovsången 6: Laudamus 

B1 fungerar bra till en början men är alldeles för lång. Den blir lång, svår och tjatig. Advent: 

Lovsägelsen inledning. Fin men inget för första advent utan snarare för 2 och 3 advent.  

Prefationerna : För svåra  Helig och O Guds Lamm: Fungerar Lovprisningen: För svår  

Gudstjänstmusik C - Kristusrop 4 : Fungerar men tråkig Kristusrop 5: Inte svår men vi 

upplever den som  tjatig Lovsången 7  Allmän: Fungerar men tråkig, och för lång. 

Lovsägelsen: ok  Prefationen: Enkel men alldeles för intetsägande. Helig: Enkel, fungerar 

ganska bra. O Guds Lamm: Enkel, fungerar bra.  Lovprisning: Fungerar bra.  Gudstjänstmusik 

D -  Kristusrop 6: Helt ok. Lätt att hänga med. Lovsången 8: kan fungera bra i 

barngudstjänster men inte för tonåringar och äldre, för ”barnsligt”. Samma gäller för 

prefation, helig och O Guds Lamm.  Gudstjänstmusik E -  Kristusrop 7: En bra försångare 

behövs, om det finns så fungerar den. Lovsången 9: Enkelt tonspråk och trallvänligt men 

tyvärr alldeles för lång med tanke på innehållet. Det blir för ”platt” upplever vi.  Helig 4: Väl 

beprövad och fungerar bäst i barn och ungdomsgudstjänster. O Guds Lamm 6: Fungerar bra.  

Lovprisning 4 Fungerar bra. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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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47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 
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70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

En övergripande problematik är frågornas formulering. Merparten av frågorna eftersöker i hur 

hög grad gudstjänstmomentet kan utformas som vi vill. Med utgångspunkt att det ofta finns 

många alternativ och/eller att momentet är fakultativt, så innebär det att det nästan alltid finns 

i alternativ som passar. Det innebar att svaret oftast blir "I hög grad". Detta svar skall dock 

inte tolkas som att vi tycker att alla alternativt är bra, utan enbart att det finns något alternativ 

som fungerar väl.  Kommentarer till enskilda frågor: 2: Tokigt många förslag 3: God helhet 4: 

Bra! 5: Bra med lekmannaalternativ 6: Församlingen har tidigare använt "Livets Gud" som 

alternativ till "Gud, vår Fader" 8: Varför "Kristusrop"? 9: Utmärkt att det går välja alternativ 

från psalmboken 10: Bör kopplas till avdelningen "Ordet". Vi samlas oss i bön (kollektbön) 

innan textläsningarna. 13: Bör vara obligatoriskt i högmässa 18: O Guds lamm bör aldrig vara 

fakultativt 29: Trosbekännelsen bör vara fakultativ 34: Vad menas med teologisk mångfald? 

Behöver definieras. 35: Gediget språkbruk blandat med ytlig noja 52: Saknar 

konfirmanddelaktighet i början 65: Saknar gamla överlåtelsen. Saknar Fader Vår 68: Kan 

lägga in namngivning fakultativt i denna ordning. Finns exempel från sjukhuskyrkan 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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83: Hortlax församling (registrerat: 2016-05-11 16:02:02) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna Andersson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

A: traditionellt och igenkännande för församlingen  B: för svår att lära sig om man besöker 

gudstjänsterna sporadiskt. Man kan lika gärna behålla A  C: Håller inte i längden. Svår 

rytmiskt.  D: Lättsjungen och familjevänlig, ljus i tonen. Ur ett barnperspektiv fungerar den 

väl  E: Den använder vi oss av men Helig är sänkt för mycket.   Bra att det är ackordsanalys 

på allting.  Skulle det vara möjligt att ha färre alternativ i handboken och istället ha en bank 

med alternativ att välja på via nätet. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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I och med flyktingarna som kommit finns behov av att delar av kyrkohandboken finns på de 

nyanländas språk ex arabiska, persiska osv 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska dåligt 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Konfirmationsgudstjänsten Frågan till konfirmanderna bör vara kvar på hb 86 plats och inte i 

inledningen som i remissen  De inledningsord och böner som vi förstår ska vara anpassade för 

barn anser vi är för banala. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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84: Blentarps församling (registrerat: 2016-05-11 16:09:17) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Eva Katsler 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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 ser det som viktigt att de alternativ som finns i nuvarande Kyrkohandbok finns kvar. Det 

gäller särskilt de äldre gregorianska och även de andra alternativen som speglar hela kyrkoåret 

i kyrie, gloria, förböner, prefation och Agnus Dei, Benedicamus för dem som önskar ha det 

alternativet. Den gregorianska musiken är väl beprövad och har hållit sedan 900-talet och 

framåt. Den används också i stor del av den kristna kyrkan. Också den sjungna bönerna som 

kan användas vid vigsel och begravning önskar vi ha kvar.  För att bedöma om musik håller 

över tid måste de sjungas under en lång tid. Tiden från 2012 är för kort för att kunna uttala sig 

om vilka alternativ som håller på sikt och är "slitstarka". Vi varnar för att göra bedömningar 

efter eget personligt tyckande. Endast tiden och användandet kommer att ge svar på vad som 

är hållbart i längden. Alltså måste flera alternativ vara möjliga att använda under en lång tid.  

Att ha en serie med den anglikanska musiken borde kunna vara ytterligare ett alternativ. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. 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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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska och spanska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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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71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kommentar till fråga 74: Avstod från att svara på gudstjänst för dop, konfirmation, vigsel och 

begravning. Generellt anser vi att det är bra avvägning. Dock, vid särskilda omständigheter 

finns behov av fler fakultativa moment vid dessa gudstjänster, t ex vid vigsel där ena parten är 

svårt sjuk eller där personen/na för den kyrkliga handlingen har funktionsnedsättning.  

Strävan efter ett inkluderande språk kan ibland gå över till att bli för påträngande och därmed 

mindre öppet för personer att kunna gå in i.  Finns även en risk för en individualism på 

bekostnad av vår tillhörighet i kyrkan som de individer vi är men tillhörande en grupp som 

sträcker sig över både rum och tid. I vår tid kretsar mycket kring "jag" och där kan kyrkan 

behöva vara en kritisk röst. Dock finns behovet att kunna utforma en gudstjänst/mässa med 

hänsyn till enskilda personer eller grupper. Se t ex ovan ex vigsel i kommentaren till fråga 74. 

Ett annat exempel kan vara en huvudgudstjänst med en viss barngrupp.  Varför ordet 

Kristusrop istället för Kyrie?  Både Jesu människoblivande och gudomlighet måste få finnas 

med.  Ordet "Herre" finns med i bibeltexter och kan inte uteslutas ur liturgin. Ordet efter 

textläsningar: "Så lyder Bibelns ord" kan uppfattas som att vi tror mer på bibelordet än på 

Gud och Guds tilltal. Guds närvaro blir inte tydlig i den formuleringen. Ser det också som en 

förminskning att svara "Gud, gör ditt ord levande bland oss." än ordet "Gud, vi tackar dig." 

Att tacka för Guds tilltal har värde. Bönen att Guds ord ska bli levande bland oss är absolut 

ingen oviktig bön men den kanske skulle komma före läsningen/arna i så fall. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Mycket viktigt att i Helig ha kvar "Herre Gud Sebaot". Kopplingen till GT och det hebreiska 

har stor betydelse för kyrkans historia. Beakta också dagens nationalistiska strömningar.  

Välsignelsen måste väl ändå vara en bön om att få Guds välsignelse. Vi är inte Gud! Optativ 

formen är ej utbytbar för att människor idag i allmänhet inte kan den grammatiska formen.  

Allt i livet måste vi lära oss. Detta måste också få gälla t ex gudstjänstfirande. Vi kan inte ta 

bort ord, formuleringar eller moment för att vi inte genast förstår dem. Guds mysterium kan vi 

dessutom aldrig förstå.  Vad gäller Lekmannaledd gudstjänst (s 19) behöver vi ha en ordning 

som får räknas som huvudgudstjänst om prästen p g a sjukdom eller oväder inte kan komma 

till en huvudgudstjänst. I den ordningen måste predikan vara fakultativ. I många församlingar 
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kan predikomomentet lösas genom att ha en form av postilla i varje kyrka och gudstjänstlokal, 

men vi menar att det inte kan vara krav på detta. Vi måste vara rädda om våra 

gudstjänstvärdar och låta en bredd av människor vara värdar och känna att de tillsammans 

med tjänstgörande personal och gudstjänstbesökare klarar sitt uppdrag även i en speciell 

situation som denna.  Bra ordning för dop i en gudstjänsts/mässas inledning. Vi praktiserar 

den ordningen sedan länge p g a att tilltalet blir lättare, det passar familjer och inte minst 

kyrkovana. Dopet kommer i centrum genom denna ordning och många har kommit till 

gudstjänsten just för dopet.  Bra med ordning för dop och vigsel i samma gudstjänst och att 

vigselmomentet kommer först för att understryka att makarna träffats före barnets tillkomst. 
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85: Västra Frölunda pastorat (registrerat: 2016-05-11 17:17:13) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Martin Lindblad 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi känner en tveksamhet inför dopets inledningsord. Upplever dem lite torra. Skulle frågan 

till konfirmanderna kunna ha en alternativ plats? Vad är syftet med att ha alternativa platser 

för avskedet vid begravningar? Det är för få användbara böner om förlåtelse. Dagens böner är 

inte så barnanpassade. Kan man få formulera om dessa ibland? 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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86: Jämjö pastorat (registrerat: 2016-05-11 18:10:15) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Patrik Magnusson 

 

Befattning 

Kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Upplevelsen är generellt positiv! "Den känns fräsch och ungdomlig!" Prefation D1 är fin men 

svår textunderläggsmässigt! Bra med repetitiv sång! Lovsången 9 E1 har emottagits positivt: 

"Den är som en Taube-melodi" 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska. Engelska. Tyska, Franska, spanska, italienska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Mässa med dop funkar inte!  Allmänt: Alltför formellt språk. Önskemål: Mer lutherskt-Tala 

till folk på folks språk. Dock bör det vara stringens i teologin.  Familjegudstjänstens uteblivna 

ordning har diskuterats.  Vi saknar syndabekännelsen i Konf.mässan.  Ungdomsperspektivet 

saknas. Likaså Unga vuxna.  Mer gospel önskas! 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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87: Frändefors församling (registrerat: 2016-05-11 19:43:15) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ralph Liljegren 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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 har inte använt musiken i vår församling. Däremot har vi hört vissa moment vid 

stiftssamlingar. Enligt min mening är en del alternativ ganska svårsjungna för vanliga 

gudstjänstbesökare. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, Farsi. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kyrkans förbön: Missionsmotivet saknas: Det finns inga böner om att evangeliet skall spridas 

i världen så att det väcker en levande tro. MISSION ÄR JU EN AV KYRKANS FYRA 

HUVUDUPPGIFTER. Det syns inte alls i förbönen. Bön för kristna vittnen som förföljs för 

sin tro saknas, trots att många kristna i världen förföljs, och vissa dödas.  Dopgudstjänsten: 

Tanken att Gud faktiskt gör något med barnet i dopet syns inte. I kyrkans bekännelse lär vi att 

den döpte föds till Guds barn och ett nytt liv, och renas från synden. Teologin verkar vara att 

dopet bara bekräftar att barnet redan är Guds barn. Men då blir ju dopet inte nödvändigt.  

Konfirmationen: Frågan till konfirmanderna om tro och Kristi efterföljelse finns inte med. Det 

finns ingen möjlighet till bekännelse och att få säga ja till sitt dop och den kristna tron. Borde 

inte Uppmaningen i Rommarbrevet 10:9 "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, 

och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad", finnas 

med i Konfirmationsordningen.  Bibeltexterna är bra tydliga när det gäller det kristna 

budskapet. Men allmänt finns det en försiktighet i många av de övriga texterna, där man 

undviker att tydligt profilera sig med det kristna budskapet. Möjligheten till en kristen 

bekännelse, förutom i den allmänna Trosbekännelsen, ges alltför litet utrymme. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



799 

 

 

 

88: Förlösa-Kläckeberga församling (registrerat: 2016-05-11 

21:43:42) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gustav Lundborg 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Huvudgudstjänsten  Högmässa Mässa/Gudstjänst  Inledningsord För många och för 

tendensiösa inledningsord, många med ett torftigt eller banalt språk.  Förslag: Att varje 

gudstjänst i Svenska kyrkans ordning börjar i Faderns och Sonens och den heliga Andens 

namn. Därefter valfri formulering utifrån lokala förutsättningar.  Ordet Den möjliga 

avslutningsformuleringen: "Så lyder bibelns ord" bryter mot den Lutherska tradition som vi 

står i. Vi bekänner inte en tro på en text utan på treenig Gud. En sådan formulering kan 

dessutom ge oavsiktliga konnotationer till en fundamentalistisk hållning. Guds ord som har 

skapat allt blir människa i Jesus Kristus. Formuleringarna "Så lyder Herrens ord" eller "Så 

lyder Guds ord" är de som bör användas.    Måltiden  Offetorium Offertoriet är församlingens 

frambärande av sig själva och sina gåvor till Gud. I kommentaren "Bön kan förekomma då 

kollekten bärs fram, med följande eller liknande ord:" reduceras förståelsen av offertoriet till 

att endast omfatta kollektupptagningen (vilken i sig är ett allt mer hotat moment då kontanter 

används i allt mindre omfattning och andra insamlingsmedel växer fram). En mer passande 

formulering hade istället kunnat vara: "Bön kan förekomma då kollekt och/eller 

nattvardsgåvorna bärs fram, med följande eller liknande ord:"  Det är för oss oförståeligt att 

man tagit bort den offertoriebön som idag finns i handboken och som brukas flitigt av många 

församlingar: "Herre, av ditt ger vi åt dig. Tag emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull".  

Nattvardsböner Epiklesen. Det saknas en tydlig struktur i nattvardsbönerna särskilt vad gäller 

epiklesen över gåvorna. Ibland förekommer den enligt allmänkyrklig tradition direkt före 

instiftelseorden, ibland efter instiftelseorden och i vissa nattvardsböner saknas den helt.   

Trons mysterium är ett moment som är mycket allmänt utbrett i Svenska kyrkans 

församlingar. Därför ställer vi oss frågande varför detta bruk inte som redan är utbredd praxis 

inte har infogats i förslaget till ny kyrkohandbok.  Gudsbild och beskrivning av Gud som 

treenig Tyvärr är en genomgående trend i föreslagna nattvardsböner att treenig Gud såsom vi 

bekänner i våra trosbekännelser har blivit otydlig i nattvardsbönernas formuleringar. Ofta 

används Gud istället för Fader vilket kan ge associationer till att varken Kristus eller den 

heliga Ande är en del av gudomen. Treenighetsperspektivet riskerar genom detta sätt att 

formulera sig att bli otydligt. Genom detta riskeras den heliga Ande att suddas ut som en del 

av treenig Gud och reduceras till att bli Guds kraft såsom andra religioner, t ex Jehovas 

vittnen vill förklara Anden. Det går enligt vår uppfattning inte att "radera"  Fadern utan att 

hela treenighetsperspektivet påverkas.  Det är m a o enligt våruppfattning omöjligt att behålla 

en tydlighet i beskrivningen av Gud som treenig om man samtidigt vägrar använda ordet 

Fader. Kyrkans böneriktning har sedan den första början varit mycket tydlig genom att bönen 

riktar sig till Fadern, genom Sonen i Anden. Det är mycket oroande i en tid då tydlighet är 

mycket viktigt, inte minst genom mötet med andra religioner, att Svenska kyrkan riskerar att 

bli otydlig i sin beskrivning av Gud. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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89: Österhaninge församling (registrerat: 2016-05-12 09:19:16) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Krister Stenberg 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

27. 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. 

Serie B Bra kvalité på musiken Ganska svårsjunget  i början men kan vinna i längden Tål att 

slitas på under lång tid Lite väl lång lovsång Det var delade meningar bland koristerna, några 

tyckte det var för hög tonart, svårsjunget,  mycket tillfälliga förtecken eller som de uttryckte 

det ”mycket upp o ner”.  Serie  C De flesta liturgiska delar i serie C har passande omfång och 

är inte särskilt komplicerade i rytm. Inga förvirrande pauser finns med i notbilden.   Flera 

moment i serie C som Lovsägelsens inledning 1 C1 och 2 C1, Helig 2: C1, O Guds Lamm 3: 

C1, Lovprisning 2: C1 är komponerade i tretakt. Detta kan nog upplevas som tilltalande då 

valstakten lockar fram det dansanta inre hos församlingsborna.  Lovsången 7: C1 Det är 

positivt att Gloria får vara på latin. En koppling bakåt traditionsmässigt med latinet förenad 

med nyare tonspråk. Texten ” lovad vare vår Skapare” resp. ”vår Räddare” och ”vår Tröstare” 

i texten kan upplevas väldigt  uddlöst, platt och tomt. Serien rymmer för övrigt åtta olika 

prefationer kopplade till kyrkoåret, med olika alternativ till inledning och avslut. Dessa är 

snarlika i melodi men skiljer sig åt något litet samt i text. Många alternativ erbjuds. Bra med 

valmöjlighet.  Serie D Kristusrop 6: -Lättsjungen -Lagom omfång -Hållbar framåt  Lovsång 8 

-svårare -bra omfång -rolig om man kan den -ungdomsmässa? -"Ted Gärdestad?" -behövlig 

förklaring av fader - son - ande tematik  lovsägelse 2: -lättsjungen -lagom omfång -hållbar 

framåt  helig 3: -relativt lättsjungen om den övas  -lagom omfång ungdomsmässa? -vinner i 

längden  O Guds lamm4: -lättsjungen -lagom omfång -hållbar framåt  O Guds lamm 5: -

lättsjungen -lagom omfång -mycket bra -liknar körsång  lovprisningen 3: -lättsjungen -lagom 

omfång -hållbar framåt  Serie E  Kristusrop 7/allmän: Lättsjungen delvis användbar  

Lovsägelsen E1/allmän: Kör och församling tyckte den var tråkig och svårsjungen. Det är 

oproffsigt att man anlitat personer med bristande satstekniska kunskaper för att se över 
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satserna. I en mängd fall har man försökt skapa orgelsatser till musik som av allt att döma 

helst bör framföras på piano. Lovsången 9: Gloria E1/allmän: Denna var den mest 

uppskattade och gav ett lättsjunget och somrigt inryck för församling och kör. Lovsägelsen 

E2: Samma utlåtande som Lovsägelse E1. Helig 4/allmän: Denna har vi i Österhaninge 

församling använt väldigt flitigt på ungdomsmässor och familjegudstjänster. Den känns 

svängig och medryckande för församlingen om man har rätt typ av komp d.v.s. 

sambaliknande.   O Guds lamm 6/allmän: Här har man byggt satsen på fråga och svar och den 

har ett vemodigt och fint tilltal. Men återigen har man försökt skapa en orgelsats till musik 

som gör sig bäst på piano. Lovprisning 4/allmän: Svårsjungen och måste tränas med 

församling och kör.  Mitt allmänna utlåtande för hela serie E  är att den  bör uteslutas och 

Svenska kyrkans församlingar ges frihet att utforma sin musik fritt i en ständigt levande 

process utan dessa förslag . Denna åsikt delas med flera av mina kollegor runt om i Sverige. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 
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36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 
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65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Allmänt Det finns i alla delar av handboksförslaget glidningar i språket som får teologiska 

konsekvenser/förändrad teologisk tolkning jämfört med nuvarande kyrkohandbok. Vissa av 

dessa är småsaker, medan andra i förlängningen för konsekvenser för vår kyrkas teologi. 

Exempel ges nedan. Generellt ser vi det som att det i alla moment finns alternativ som bra och 

förenliga med svenska kyrkans lära, men det finns också alternativ på många ställen som 

faktiskt inte är förenliga, eller som rent av motsäger denna lära. Detta betyder att vi kan välja 

att fira gudstjänst och förrätta de kyrkliga handlingarna på ett sätt som vi i församlingen vill, 

men det faktum att man inom samma kyrka kan göra detsamma på tvärs mot kyrkans lära är 

för oss lika viktigt att uppmärksamma.  Återkommande i förslaget finns två alternativ för 
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välsignelsen. Det andra av dessa är inte en önskan om välsignelse, utan ett konstaterande, som 

om prästen beslutat att Gud välsignar. Detta skiljer sig från tidigare formuleringar av 

välsignelsen. Viss kvarstående beröringsskräck för traditionella Gudsepitet som antagligen 

uppfattas som patriarkala finns. Exempelvis att man i Lovsägelse E till synes omotiverat har 

bytt ut Herre mot Gud, samt att man i alla typer av gudstjänster kan byta ut det inledande i 

Faderns och Sonens och den Helige Andes namn mot I Guds, den treeniges namn. Fader vår 

bör ovillkorligen fortfarande finnas med som alternativ, såväl av teologiska skäl (den 

olyckliga översättningen ”utsätt oss inte för prövning”) som av pastorala (den traditionella 

Fader vår är fortfarande en omistlig länk mellan oss och många av dem som inte regelbundet 

vistas i Kyrkans sammanhang). Den allmänna gudstjänsten Lovsång 8 och 9 innehåller 

mycket vaga referenser till Guds treenighet, som kanske uppfattas av dem som har god 

kyrkovana men knappast av dem som inte har det. Vår allra största invändning mot hela 

handboksförslaget gäller några av alternativen för nattvardsbön. Alternativ 3 och 11 anser vi 

saknar referens till Svenska kyrkans lära om realpresens. Att dessa alternativ finns, och 

därmed möjligheten att fira en högmässa som motsäger evangelisk-luthersk lära är 

oacceptabelt, även om vi kan välja andra alternativ lokalt.  Alternativ 12 för nattvardsbönen 

föregriper förvandlingen genom att tala om himmelskt bröd och välsignat vin. Denna bör av 

denna anledning tas bort eller omformuleras. O Guds lamm 4 saknar helt referens till att ta 

bort världens synd, därmed faller symboliken med Kristus som det slutgiltiga offerlammet, 

och lammet blir en obegriplig bild. Vi tycker att ett inkluderande språk är viktigt, men i vissa 

fall går förslaget för långt. Formuleringar som ”Gud, du som är vår far och mor…” saknar 

stöd i Bibeln eller kristen tradition. ”såsom en mor/såsom en höna” är inte samma sak som att 

säga att Gud är en mor eller en höna. Jesus talade om Gud som vår fader och därför tycker vi 

att det är viktigt att behålla det tilltalet. I påsknattsmässan anser vi att doppåminnelsen 

innehåller stora sammanblandningar mellan ord som hör till dophandlingen och 

doppåminnelse.  Dop Dopbön 3 föregriper dophandlingen och talar om dopets förening redan 

innan denna skett. Detta är teologiskt inkonsekvent. Här, liksom i ordningen för 

påsknattsmässan finns formuleringen ”…du som förenat oss med dig, med varandra och med 

hela din skapelse”. Vi är förenade med skapelsen genom att vi är en del av den och vi är 

förenade med varandra genom Kristus och kyrkan som en konsekvens av att vi är döpta, men 

vi döps inte in i denna gemenskap. I dopet förenas vi med Kristus, inte med varandra eller 

skapelsen. Alternativ c efter trosbekännelsen innehåller ingen fråga till 

kandidaten/föräldrarna. Dophandlingen skall föregås av en sådan. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Bikt Formulering ”Du är förlåten” uttrycker att Gud förlåter mig för att jag är människa. När 

Jesus förlåter en människa säger han ”Dina synder är dig förlåtna”. Det är något annat. Jag är 

inte mina ord, tankar och handlingar. Jag är människa som gör synd men jag är inte synd. 

Detta återkommer i förslaget och vi tycker att det genomgående bör omformuleras. 

Konfirmation Att redovisning som framförs av konfirmanderna kallas, och likställs med, 

predikan är att nedvärdera predikan. Predikan kan bara hållas av vigd präst eller en person 

med venia. Vi tycker att det är bra att frågan till konfirmanderna finns med, men denna fråga 

bör omformuleras. Som den nu är formulerad i förslaget är den alltför enkel och allmän. 
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Frågans formulering ”Vill ni konfirmeras?” är rent av märklig. Konfirmanderna är där för att 

som konfirmander delta i konfirmationsgudstjänstens olika moment. Frågan ”… leva i Kristi 

väldsvida kyrka” är alltför allmän. Det framgår inte tydligt att detta innebär att leva i 

gemenskap med Jesus Kristus, att hålla sig till Ordet och sakramenten och 

församlingsgemenskapen? Vi tycker att frågan i den nuvarande handboken är lämpligare. Vid 

alternativen där nattvard firas skall bön om förlåtelse finnas med. Nattvard föregås alltid av en 

bön om förlåtelse. Vigsel Vi tycker att det är bra att ett alternativ för samkönad vigsel finns, 

men i vigselritualet måste fortfarande formuleringar för särkönad vigsel finnas kvar som 

alternativ för inledningsord och förbön. Många heterosexuella par vill höra att de skall bli 

man och hustru. Att leva som man och hustru osv.  Österhaninge församling har även i 

papperskopia skickat in kommentarer och synpunkter på kyrkohandboksförslaget från tre av 

församlingens komministrar och hänvisar till dessa i detta remissvar. Dessa är skrivna av CH 

Widlund, komminister i Österhaninge församling, Veronica Willner, Komminister i 

Österhaninge församling och av Magnus Crispin Back, komminister i Österhaninge 

församling. 
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90: Björketorps församling (registrerat: 2016-05-12 09:26:25) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Björn Fyrlund 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Att gudstjänstens språk och form kontinuerligt uppdateras genom avstämning mot samtidens 

språkliga och kulturella uttryckssätt är självklart och positivt. Just gudstjänstens språk och 

form ställer dock höga krav på kontinuitet och sammanhang med tidigare generationers 

utmejslade språk och uttryckssätt för att tillbe och lovsjunga i den allmänna gudstjänsten. Det 

finns i kyrkans tradition omistliga grunduttryck, som kan kännas igen av vilken kristen som 

helst genom alla tider, autentiska och grundläggande ord och begrepp, som ger uttryck för 

församlingens tro och lovsång. Dessa katolicitetsmarkörer är det varje kyrkohandboks 

förpliktelse att värna och ge samtida uttryck för saken som sådan i ord som är hållbara också 

för framtida generationer. Till sådana ord och begrepp hör: Fadern, Herre, synd men också de 

kyrkliga orden, exempelvis ”kalk” m fl.  Spänningen mellan öppenhet och ramar för vad som 

i handboken uttrycker Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse är påfallande. Vi menar att 

det inte är en sammanhållen sakramentsteologi som uttrycks i kyrkohandboksförslaget. Ger 

inte de olika nattvardsmotiven också uttryck för olika teologier? Skrivningen i 

Kommentardelen sid 85-86, om att de olika motiven fördjupar ”den nattvardsteologi som 

kommer till uttryck i kyrkohandboken”, talar om kyrkohandbokens nattvardsteologi och inte 

Svenska kyrkans.  Generellt menar vi att handboksförslagets legio av alternativ skulle behöva 

minskas i antal i linje med det som sagts ovan och också stramas upp genom anvisningstext 

till varje gudstjänstmoment. Som exempel kan bönen efter kommunionen, enligt 

anvisningstexten, ”bes med någon av de föreslagna bönerna eller med annan bön”. En bön i 

direkt anslutning till sakramentsutdelandet borde i anvisningstexten omgärdas av en 

innehållslig kvalitetssäkring av typ anvisningstext i nu gällande vigselordning vad avser 

löftena: löftena kan ”formuleras fritt”, men de ”skall ge uttryck åt…”. Samma princip kunde 

tillämpas på varje del av gudstjänstens Ordo: Detta moment kan utformas på olika sätt om det 

gäller en högmässa med skriftermål (botakt), högmässa med inledande lovsångs karaktär, 

högmässa med barn/familje/ungdomsinriktning, högmässa med särskilt valt tema, men skall 

alltid ge uttryck för och gestaltas så att…  Detta menar vi behöver beaktas vid en bearbetning 

av handboksförslaget, för att det skall kunna fungera som traditionsbevarare för kommande 

generationer av den tro som en gång för alla anförtrotts oss (Judas vers 3).  Generellt ang 

Gudstjänstmusiken: När det gäller gudstjänstmusiken ifrågasätter vi att denna släpps helt fri. 

Igenkännande och musik som övas och blir bärare av mening kräver kontinuitet. Vi föreslår 

att begränsningar i den musikaliska friheten införs av typ: för viss kyrkoårstid kan nyskriven, i 

handboken ej medtagen, mässmusik användas. Denna skall dock, om det gäller församlingens 

huvudgudstjänst, kunna användas under mer än enstaka gudstjänsttillfällen.  Ang 

kyrkoherdens beslut om huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning. Enligt skrivning sid 

111f i Kommentardelen framgår att kyrkoherden inte kan delegera beslut om gudstjänstens 

uppbyggnad och utformning. Vi menar att en sådan delegationsordning måste tillskapas vad 

gäller en ny kyrkohandbok. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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91: Tyresö församling (registrerat: 2016-05-12 10:54:48) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Iréne Pierazzi 

 

Befattning 

Ordförande i kyrkorådett 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Viss gudstjänstmusik är väldigt svårsjungen, medan annan känns lite för enkel. Det är svårt att 

finna en balans och risken blir att församlingar genomgående kommer att välja de enkla 

alternativen. De svåra alternativen riskerar att bli en sak för körerna i större församlingar med 

kvalitativt högtstående körer och får gudstjänsten mer inslag av konsert än något vi firar 

tillsammans. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Vi anser att kyrkohandboken i stora delar borde översättas till engelska, tyska, franska och 
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spanska. Det gäller inte minst ordningarna för de kyrkliga handlingarna. Kyrkohandboken 

kanske också borde översättas till arabiska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska dåligt 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi upplever att barnperspektivet inte alltid är tillvarataget i kyrkohandboksförslaget 2016.   Vi 

anser att ordet "brustit" är problematiskt. Dels beskriver det inte syndens realitet i bönen om 

förlåtelse, och dels menar vi att ordet mycket snart kommer att kännas daterat.  I de föreslagna 

förbönerna menar vi att språket ibland inte alltid är inkluderande. Alltså vi ber för andra 

människor som inte firar gudstjänst för oss. Men även vi som just nu är här och firar 

gudstjänst har problem och lever i utsatthet och behöver känna oss inkluderade i förbönen.  I 

nattvardsbönerna anser vi att momentet där prästen säger "Stort är trons mysterium" och 

församlingen svarar "Din död förkunnar vi..." absolut bör behållas. För detta finns tre skäl: 

Församlingen är van vid den ordningen. Det utrycker en syn på nattvardens sakrament som 

bör behållas. Det ger en större delaktighet i de ibland lite långa nattvardsbönerna.  I 

nattvardsbön 6 står det "du som är en fader och moder", det anser vi vara mindre bra, eftersom 

bönen är riktad till Gud Fadern som inte har något kön. Bättre då med det som tidigare 

använts "du som är som en fader och en moder". Ordet "som" gör beskrivningen av Fadern 

mindre könsbestämd.  Vad gäller de två alternativ som ges för välsignelsen menar vi att det 

första alternativet med sin optativa form bör vara det enda alternativ som ges.  Vi tycker det är 

ett problem att kyrkohandboksförslaget 2016 inte alls nämner någon om diakonens roll i 

mässan/gudstjänsten. Eftersom diakonatet är reglerat i Kyrkoordningen som en del av 

vigningstjänsten borde det också framgå av kyrkohandboken vad en diakon kan, eller till och 

med bör, göra i mässan/gudstjänsten. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vi menar att begreppet "Den allmänna gudstjänsten" känns väldigt legalistiskt . Hellre 

begreppet "Den gemensamma gudstjänsten". 
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92: Skanör-Falsterbo församling (registrerat: 2016-05-12 11:31:33) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Tobias Blomberg 

 

Befattning 

Pastorsadjunkt 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Kyrkohandboken och dess innehåll är en del av vår kyrkas DNA. Den bör vara ett dokument 

som samlar och enar. Därför är det av yttersta vikt att det förslag man beslutar om innehåller 

musik som väl representerar vår historia, som vi brett kan sluta upp kring och som kan antas 

finnas med en lång tid framöver. Man kan säga att den bör vara den minsta gemensamma 

nämnaren för en kyrklighet med högt i tak och stora regionala skillnader. Man kan föra 

musikvetenskapliga resonemang om vilken musik som är kvalitativ eller inte men vad som är 

bra eller dålig musik är i slutändan är subjektivt. Därför vill vi uttrycka oss i mer generella 

termer. Svenska kyrkan är en öppen kyrka där olika samtida uttryck får plats. Detta attraheras 

vi av och vill slå vakt om. Samtidigt är det så att det som fungerar väl på en plats gör det inte 

på en annan. Vidare är musikaliska uttryck mycket trendkänsliga och andas ofta starkt av 

tiden då de tillkommer.  Förslagen till olika serier i den nya handboken representerar en bredd 

av genrer och stilar. Serie A, som i huvudsak är den mässmusik Svenska kyrkan använt sig av 

under lång tid är fortsättningsvis den musik som fungerar bäst i vår församling och som 

skapar störst delaktighet. De andra serierna kan fungera väl i olika sammanhang. Särskilt 

använder vi oss av olika delar av de andra serierna i ungdomssammanhang. Flera av partierna 

i dessa fungerar utifrån situationer vi befinner oss i nu, men i många avseenden befarar vi att 

denna musik snart kommer vara omodern och sluta användas. Det är också så att det ständigt 

bedrivs ett kreativt arbete med ny mässmusik som fungerar i olika lokala sammanhang. I 

remissförfarandet kring 2012 års kyrkohandbok lyftes problematiken kring det urval 

handboksgruppen hade gjort i de nya serierna. Den kritiken kvarstår i 2016 års förslag. Det 

finns annan musik som håller lika hög kvalitet och som av olika skäl inte finns med. Vidare är 

urvalsmetoderna kring vilken musik som ska upphöjas till handboken tveksamma och 
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problematiska.  Redan enligt nuvarande kyrkoordning kan en församling använda annan 

musik än den som föreskrivs i kyrkohandboken i sina huvudgudstjänster. Nu föreslås detta 

göras ännu lättare för att främja nyskapande vilket vi ser positivt på.  Utifrån ovanstående 

resonemang vill vi därför förespråka en handbok som endast omfattar serie A. Risken är 

annars stor att vi trycker och sprider en tjock produkt med alltför många alternativ ur vilken 

majoriteten ändå kommer använda det material vi redan har och är väl förtrogna med. 

Däremot är det mycket bra med inspirationsmaterial för dem som anser detta behövas. Detta 

material kan däremot finnas tillgängligt i ett nätbaserat dokument som är tillgängligt för alla. 

Utifrån det kan man plocka musik efter lokala önskemål och behov och detta material kan 

ständigt lätt revideras och kontinuerligt förnyas. Låt oss inte anta en kyrkohandbok som 

omgående kommer kräva revidering. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Dåligt 
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36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Danska, engelska, tyska och franska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 
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65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Sammanfattning  Skanör-Falsterbo församling anser att "Förslag till Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan 2016:1" inte kan antas. Det behöver arbetas igenom i grunden såväl teologisk 

och språkligt som musikaliskt. Flera liturgiska texter och böner är svåra att förstå redan på en 

grammatisk nivå och flera förändringar har gjorts utan att vi kan förstå varför. Vi önskar en 

rikare språklig variation och fler gudsbilder som håller hög språklig och teologisk nivå. De 

många fastlagda alternativen upplevs mer som ett hinder än att det inspirerar till 

gudstjänstutveckling. Vi önskar att Gudstjänstmusik A behålls medan Gudstjänstmusik B-E 

görs tillgängliga utanför handboken.  Allmänt och övergripande  Den bärande grundtanken i 

handboksförslaget att ha färre grundordningar för gudstjänsten ser vi i Skanör-Falsterbo 
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församling positivt på. Vi tycker det är bra att Högmässan har en fastare ordning med fler 

fasta moment, medan Mässa/Gudstjänst i högre grad tillåts utformas fritt. Dock har 

medarbetare upplevt instruktionerna till gudstjänsterna som svåra och otydliga. T.ex. hur ska 

det förstås att ett fast moment i ”undantagsfall” kan utgå ur huvudgudstjänsten och vem är det 

som ska göra bedömningen när det är ett undantagsfall. Här önskar vi en uppstramning.  Ordo  

Att handboksförslaget i hög grad har arbetat utifrån den normerande tanken om gudstjänstens 

ordo eller ”gudstjänstens grundläggande handlingsmönster” tycker vi är positivt. Samling, 

ordet, måltid och sändning är en rytm som är igenkännbar och binder Svenska kyrkan 

samman internt såväl som ekumeniskt. Vi önskar att tanken om mässans grundläggande 

handlingsmönster på ett tydligare sätt också skulle finnas i de kyrkliga handlingarna. Vi 

tycker att det vore en stor vinst att man lär sig känna igen gudstjänstens form även om det 

framförallt är vid dop, vigslar och begravningar som man firar gudstjänst.  Inkluderande språk  

Generellt har språket blivit lite bättre i KHB-förslaget 2016 i jämförelse med KBH-förslaget 

2012. Handboksförslaget ger möjlighet till ett inkluderande språk och viss variation. Av de 

strategier som använts tycker vi att den ”könsneutraliserande” strategien har varit den minst 

lyckade. Det har gjort att flera texter och böner har blivit fattigare istället för att berika och 

öppna upp för en bredare metaforik. Vi tycker därför att de könskompletterande och 

evangeliskt befriande strategierna är en mer framkomlig väg i den liturgiska förnyelsen.  

Detta gäller även de anpassningar man har gjort för att inkludera barn. Förenkling och 

förkortning av texter och böner kan inte vara det enda sättet att språkligt anpassa gudstjänsten 

för barn. Här hade vi önskat mer fantasi och pedagogisk kreativitet.  Ibland görs det små 

förändringar i välkända texter och böner som många kan utantill, för att dessa ska bli mer 

inkluderande. Detta tycker vi är olyckligt och det kommer bli svårt att fortsätta använda dessa 

böner. Det vore en bättre strategi att antingen ta bort en bön om den är olämplig eller låta den 

vara. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Innehåll  Samling Inledningsorden är många och dessutom anger instruktionen att det kan 

formuleras fritt, ersättas av introitus eller utformas som ett beredelseord inför bön om 

förlåtelse. Detta tycker vi gör det otydligt och alltför spretigt vad momentet Inledningsord 

egentligen är. Vi tycker även att det borde ges möjlighet att behålla benämningen 

Beredelseord.  Ordet Det är mycket som är bra i under denna del och i stort sätt är Ordets 

liturgi sig likt. Dock tycker vi att acklamationen efter textläsning som lyder ”Så lyder bibelns 

ord” är en svag formulering som döljer gudstilltalet. Vi tycker inte att bön om förlåtelse borde 

kunna placeras mellan trosbekännelsen och förbönen eller i förbönen, utan att den i så fall 

borde placeras efter förbönen. Detta för att hålla ihop ordningen predikan-trosbekännelse-

förbön.  Måltiden Nattvardsbönens teologiska tyngd gör att detta moment inte bör släppas 

fritt, därför är det bra att det tillkommit nya böner och många alternativ. Det har tidigare 

efterfrågats kortare nattvardsböner och det har besvarats väl i KBH-förslaget 2016. Det vi 

saknar är en eller flera nattvardsböner som är längre och ger fullt uttryck för nattvardens olika 

motiv, i samma bön, och som samtidigt knyter oss närmare våra ekumeniska kontakter. En 

gemensam nattvardsbön för Borgågemenskapen vore ett bra initiativ. Likaså en som vi kan 

dela med t.ex. ELCA, Church of England och gammalkatolikerna. Svenska kyrkans 
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nattvardsbord präglas av öppenhet och gästfrihet det borde också återspeglas i gemensamma 

nattvardsböner som delas av många kristna i världen.  Sändningen Denna del har vi inga 

anmärkningar eller kommentarer till utöver att det är bra med de nya valmöjligheter som här 

ges. 
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93: Oskarshamns församling (registrerat: 2016-05-12 11:36:41) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mats Ytterborg 

 

Befattning 

Kyrkokamrer 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Avstår kommentarer 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I låg grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

arabiska, falsi, dari 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Att ordet brustenhet ändras i befrielsebönen i dopgudstjänsten. Möjlighet att lekman skall 

kunna läsa dopbön. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Ordning önskas för tacksägelsegudtjänst vid barns födelse. 
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94: Munkedals pastorat (registrerat: 2016-05-12 11:37:42) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gunilla Warting Falk 

 

Befattning 

tf. kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 



858 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Församlingarna har inte haft möjlighet att prova. Vi har haft genomgång av matrialet med 

hjälp av stiftsadjunkt. Församlingsråd, kyrkoråd, präster, musiker, pedagoger, diakoner 

deltog. Därefter bildades en arbetsgrupp som nu jobbar med förslaget . 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, Farsi 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

pastoratets arbetsgrupp har inte hunnit gå igenom föreslagna ordningar för förrättningar. Vi 

svara på det som är möjligt. Gruppen består av ledamöter från de tre församlingsråden och 

från kyrkorådet, dessutom prästerna, musikernamfl anställda 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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95: Hamrånge församling (registrerat: 2016-05-12 11:51:25) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Emma Wallerberg 

 

Befattning 

Kantor 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Skulle gärna ha musiken i en lägre tonart. I alla fall ett helt tonsteg ner...  Vi får inget riktigt 

"flyt" i prefationerna... 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 



873 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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96: Tuve-Säve pastorat (registrerat: 2016-05-12 13:12:58) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bengt Hensing 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Kristusrop 3:A6 (696:5): Denna melodi är välkänd och älskad; därmed är den även känslig för 

förändringar. Den nya textunderläggningen på ”förbarma dig över oss” känns onödig för den 

som har melodin i ryggmärgen. Detta skapar förvirring och eventuella vinster i att sjunga 

melismer på vokalen a eller betonandet av ordet förbarma är inte stora nog för att motivera en 

sådan här förändring. Dessutom kan detta Kristusrop med fördel transponeras en hel ton ner 

till c-moll.  Gudstjänstmusik D tycker vi om, så mycket att vi gärna skulle se att den blev 

ännu bättre:  - Båda de inledande satserna skulle må väl av att sänkas en ton.  - Lovsången har 

lite märklig periodicitet: 11 takter. Det känns. Om sista takten görs om till först 2/4 och sedan 

4/4, blir det lättare att komma in på rätt ställe. - Helig består av Sanctus, men saknar 

Benedictus: Välsignad är han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden! Går det att 

lägga till en vers som tar upp detta tema? I så fall skulle man kunna sluta med att oktavera det 

sista ”i evighet”. - Den avslutande lovprisningen går i jämn taktart, men har en ¾-takt. Vi 

undrar varför. Ett slag mindre eller ett slag mer känns bättre.  Tonarter Följande skulle må väl 

av att transponeras ner en ton: Kristusrop 3:A6 (696:5) Lovsången 3:A5 (697:6) Lovsången 

4:A7 (697:9) Helig 1:A4 (698:5) O Guds Lamm 1:A4 (699:5) Lovprisning 1:A1 Kristusrop 

6:D1 Lovsången 8:D1 Inledningsord 15  Hallelujarop En alternativ text att använda under 

fastan, t.ex. ”Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det”, vill vi gärna ha med i 

handboken. Psalmer på Kyrkliga handlingar Det är mycket bra att det krävs två psalmer vid 

kyrkliga handlingar och att de är flexibelt placerade.  Förbön Begravning Den nya Förbönen 

Begravning 1 uppskattar vi mycket.  Den gamla begravningsbönen (som med fördel kan gå i 

e-moll i stället) har på några ställen reviderats i texten. Resultatet är i allmänhet lyckat, men 

”Hjälp oss att se vår synd och leva efter din heliga vilja” är inte acceptabelt. Gärningsläran 
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ligger här snubblande nära och hela den bibliska och lutherska tanken med att dagligen 

begrava den gamla människan har gått förlorad utan att något har vunnits. Förlåtelse och 

försoning är förstås ett viktigt motiv att lyfta fram inte minst vid en begravning. Bön om kraft 

och nåd likaså, där en formulering lånad från den sjungna vigselbönen kunde fungera. Förslag 

på nya formuleringar av aktuellt ställe: ”Förlåt oss vår synd och hjälp oss (att) leva efter din 

heliga vilja.” ”Ge oss din förlåtelse och hjälp oss (att) leva efter din heliga vilja.” ”Inneslut 

oss i (din) nåd och kraft och hjälp oss (att) leva efter din heliga vilja.” 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remisstiden har vi upplevt som alldeles för kort. Vi har inte varit försöksförsamling, så flera 

av alternativen har bara prövats i församlingen  under en kort period. De synpunkter - Mest 

positiva reaktioner ges till det allmänna intrycket och musiken. Särskilt lovsången (D) lyfts 

fram.  - Mest negativa reaktioner har det varit på den korta testperioden, syndabekännelser, 

överlåtelsebön och den nya välsignelsen.     Nattvardsbön  8 : För tunn nattvardsbön. Saknar 

bl.a. någon formulering om att vi tar emot Kristus i nattvarden.  ”Kristus har dött, Kristus har 

uppståt, Kristus ska komma tillbaka”. : Till skillnad från ”Din död förkunnar vi…” så är detta 

inte en bön utan en förkunnelse och bryter därmed nattvardbönen som i övrigt riktar sig mot 

Gud. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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97: Landvetter-Härryda pastorat (registrerat: 2016-05-12 13:34:48) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Peter Bratthamamr 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Generellt i notväg så önskar församlingarna att grundlayouten är lite "fetare" än vad den är 

idag. Detta för att noter och texter skall bli tydligare att läsa. Rytmiken i musikserie D känns 

förenklad och borde vara mer rytmiskt utmanande i sitt arrangemang för orgel/piano. 

Tonarterna i musikserie A är egentligen för höga för dagens församlingsbor, men det kanske 

ligger på enskild kyrkomusiker att transponera mässmusiken till den tonart som är lämplig. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Delar av KH bör översättas till tyska, engelska, spanska och franska. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 



890 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Sjungen dopbön är bra! Förändringarna i vigselbönen är ok. Förändringarna i 

begravningsbönen är inte bra. Bildspråket om himlen är bort och det känns inte bra. Låt den 

gamla bönen vara som den är och skriv heller nya istället.  Att improperierna tas bort är dåligt. 

Argumentet håller inte. Kyrkan har sina uttryckssätt och andra religioner sina. Vi måste stå 

upp för det som är vår tradition. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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98: Tynnereds pastorat (registrerat: 2016-05-12 13:40:50) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Berit Dahlberg-Olsson 

 

Befattning 

Ordförande, kyrkorådet 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

27. Vi ser gudstjänstmusik A som huvudalternativet, övriga B – E som komplement, vilka 

skulle kunna finnas med i bilaga till handboken. Stora stilskillnader mellan B – E. 

Gudstjänstmusik B svår och krävande ur liturgens synpunkt. Vi skickar med följande 

synpunkter från en kyrkomusiker som arbetat i en försöksförsamling:         Serie A: Bra att det 

traditionella behållits här. Ser bra ut.                      Serie B: Här saknas melismbågarna 

överallt. – Texten i prefationens avslutning skiljer sig mellan B1och B2. Jag tycker att B1 är 

mer lättsjungen över lag.                      Serie C: I Lovsägelsens inledning görs ett tonartsbyte. 

Förstår tanken med dur i tackdelen, men det blir lite musikaliskt banalt.                        Serie 

D: Trevlig musik för t ex ungdomsgudstjänster med glad, positiv musik. Kräver regelbunden 

användning.                         Serie E: Lite enklare än D-serien och relativt vacker. Kanske inte 

helt självklara synkoper i lovsägelserna för vanliga präster. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. 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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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska/Syrianska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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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71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Övergripande synpunkt. Vi anser att Svenska kyrkan är mogen att ta beslut om den nya 

kyrkohandboken nu utan att förlänga remisstiden. Som kyrka har vi haft tid på oss i decennier. 

Förslaget är i stort sett bra. När det gäller kyrkliga handlingar föreslår vi att man får använda 

HB 1986 och det nya förslaget parallellt en tid.   Kommentarertill enskilda frågor:  10. Att 

dagens bön är obligatorisk i en huvudgudstjänst anser vi är bra. Vi vill ha fler moment som 

gör att man känner igen sig i olika kyrkor.  11. Att ha färre bibelläsningar i högmässan tycker 

vi är ganska dåligt. Gudtjänsten/mässan blir alltför avskalad utan de sedvanliga 

bibelläsningarna.  12. Att vid kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med inledningsordet 

anser vi vara varken dåligt eller bra. Det finns tillfällen då det är bra att möjligheten finns, 

barngudstjänst och familjegudstjänst som exempel.  13. Att i undantagsfall kunna sjunga en 

trinitarisk psalm i stället för trosbekännelsen  anser vi är ganska bra. I vissa fall kanske en 

trinitarisk psalm passar bättre än den sedvanliga trosbekännelsen. Vi tror att celebranten som 

känner sin församling kan avgöra detta från fall till fall.   14. Ger förslaget frihet att utforma 

Kyrkans förbön som Ni skulle vilja fira gudstjänst? – Ja, i hög grad. Det ger frihet för dem 

som ansvarar för förbönen och ytterst för alla dem som firar gudstjänst.  21- 24. Vi har satt 

kryssen efter vår bedömning av användbarheten av resp. alternativ i vår församling.  33. 

Uttrycker-förslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? - Vi  anser att den gör det i 

ganska hög grad. Att språket blivit förenklat kan vara välgörande för både yngre och ovana 

besökare. Ibland blir det emellertid alltför avskalat. När man spec. i de kyrkliga handlingarna 

undviker begreppet Fader och i stället bara talar om Gud kan det göra treenighetsläran otydlig. 

Ett exempel på när en biblisk gudssymbol skalats bort alldeles i onödan är enligt vår mening 

när man i vigselordningen strukit ”samlade inför Guds ansikte” och nu bara talar om att man 

”samlats inför Gud”. Guds ansikte förmedlar en mer personlig gudsbild. I vigselordningen är 

ordet kärlek av naturliga skäl frekvent. Då blir det nästan för mycket av det goda, när ”Herre 

vår Gud” också i lovprisningen bytts ut mot ”kärlekens Gud”. Vi vill slå vakt om begreppet 

Herre, särskilt när vi talar om Jesus.  36. Barns och ungas delaktighet. – Vi saknar att förslag 

på familje- eller barngudstjänst, men det går ju att utforma ändå. Det är viktigt med  ”attribut” 

i gudstjänsten , dvs material som tydliggör för barnen. Men en familjegudstjänst skall också 

kunna ge de vuxna någonting. Rörelse är bra, t ex att man kan tända ett ljus etc. Man måste 
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kommunicera med barnen så att det blir intressant och utmanande. ”Betyget” blir  varken hög 

eller låg grad. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

39. Dopets inledningsord. Vi saknar HB 86 års inledningsord ”Gud vill att vi skall leva i 

gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son Jesus Kristus för att rädda oss från det 

onda.” Borde i vart fall funnits med som ett alternativ. Därför skriver vi, att förslaget ger oss 

möjlighet att utforma som vi skulle önska i ganska låg grad.  53 och 55 Vi önskar ett fråge-

alternativ med klarare anknytning till dopet  t ex följande:  Vill ni bekräfta (bejaka) ert dop 

och leva i Kristi världsvida kyrka?  Tyngdpunkten i fråga om innebörden av kyrkans 

konfirmation har förskjutits över tid. Anknytningen till dopet är numera starkare betonat, då i 

en objektiv bemärkelse av att Gud bekräftar dopet. Den personliga bekännelsen har inte så 

stor plats. Vi har diskuterat detta en hel del i prästkollegiet: Är konfirmanden inte mogen att 

avge en klar bekännelse. När blir den unge det? Kan en rakt ställd bekännelsefråga bli en puff 

på vägen? HB 1986 har som alternativ en fråga i anslutning till trosbekännelsen. Det 

alternativet borde också funnits kvar. Andemeddelelsen finns med men nedtonat.  58 Se 

kommentarer under 33. Vi saknar handbok 86 års fina inledningsord till vigseln ”Inför Guds 

ansikte är vi samlade…”   60. Samma ordning för alla vigslar borde inte ha uteslutet ett 

alternativ av lovprisningen enligt 86 års ordning ”underbart har Du skapat man och kvinna”.  

63. Begravningsbönen alternativ 1 från handboken 86 borde ha fått finnas med som ett 

alternativ.   65. Med komplettering av saknad bön från handboken 86 (p. 63 ovan) blir 

bedömningen i ganska hög grad.  74. Vi avstår från att ge detaljerade svar, men vi vill 

generellt sett ha fler moment i gudstjänsten/mässan som gör att man känner igen sig i olika 

kyrkor. 
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99: Spånga-Kista församling (registrerat: 2016-05-12 13:55:53) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Roos 

 

Befattning 

t.f. kh, prost 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Serie A kräver en fortsatt forskning så att aktuellt forskningsläge beaktas.  Tonartsval i de 

olika serierna anses vara ok. Karaktären i vissa alternativ är tveksam. Känns ibland som 

"mild, beige mjukost" Speglar inte kyrkoårets olika karaktärer. Den rytmiska vitaliteten 

saknas i många fall. Text och musik får ibland ett konstlat samband där obetonad del av satsen 

hamnar på betonad taktdel Karaktären i musiken är i del fall platt.  Synnerligen 

anmärkningsvärt att ett samarbete med musikalisk expertis, inom och utom kyrkan, och 

tonsättarförening inte upprättats på ett tidigt stadium och att deras synpunkter sedan inte 

beaktats i tillräcklig utsträckning i det fortsatta arbetet.  Hur har de som fått lämna förslag till 

nya serier valts ut? Varför har annat material som vuxit fram genom åren inte kommit med? 

De senaste decennierna har ett omfattande musikaliskt och liturgiskt arbete skett i många 

församlingar. Detta arbete finns inte omnämnt och resultat av detta arbete finns inte i 

förslaget. Är det som kommit med så mycket bättre kvalitativt eller är det av andra orsaker? 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 



908 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

arabiska, farsi, dali, spanska, engelska, tyska, spanska, franska, somali, tigrinja, punjabi m.fl 

m. fl. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 
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48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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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71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Här ges kommentarer till frågor som ej har get möjlighet till fritext...  24. serie D är mest 

lämpad för familjegudstjänst (eller annan motsvarade form) 28. Avstår eftersom Julotta ej har 

kunnat firas under remisstiden. 34. Vad betyder "teologisk mångfald"? Avses kristen 

mångfald eller allmänteologisk mångfald, religionsteologisk mångfald eller måhända något 

annat. Uttrycket är konstigt men förmodligen politiskt korrekt. 36. Församlingens och barns- 

och ungas delaktighet regleras knappast genom anvisningar i en kyrkohandbok Delaktigheten 

växer fram ur församlingens djup oavsett vad som står i en handbok/gudstjänstbok beroende 

på hur gudstjänsten leds och firas. Noterar att frågan är den enda i formuläret som har ett 

inslag av barnperspektiv. 49 - 57. Vare sig bikt eller konfirmation har förekommit under 

remisstiden. 74. Ganska hopplös fråga.  Församlingen kommer att avge skriftligt remissvar 

som skickas separat till kyrkostyrelsen.  Vår sammanfattning av remissvaret är:  Nuvarande 

förslag bör i sin helhet återremitteras till en ny arbetsgrupp för bearbetning under minst 7 år. 

Under denna tid används 1986 årshandbok med nuvarande förslag som tillägg.   I den nya 

arbetsgruppens första skede bör fastlagda texter till gudstjänstens olika moment arbetas fram 

som underlag för ett fortsatt spännande liturgiskt arbete i församlingar och av enskilda. Dessa 

förslag sänds in för bedömning och kan sedan skickas till församlingar för att prövas i 

gudstjänstmiljö under lång tid.  Remisstiden för föreliggande förslag har varit så kort att 

materialet inte har kunnat prövas av församlingarna i gudstjänstmiljö. Vi anser inte att 

"konstlade församlingar bestående av ett fåtal personer" är rätt sätt att hantera ett 

gudstjänstmaterial. Remisstiden är alltså klander värd och fullständigt oförståbar om det inte 

är för att det finns en prestigetänkande som går ut på att en ny handbok måste beslutas inom 

vid ett skrivbord angivna ramar.  Processen för framtagande av handboken reser många 

frågetecken. Därtill har arbetet saknat den transparens som är nödvändig för ett sådant arbete.  

Det finns bara en slutsats: Gör om. Gör bättre. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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100: Veddige-Kungsäters församling (registrerat: 2016-05-12 

14:13:08) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Håkan Berndtsson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

För vår del behov av text på engelska, tyska, franska och polska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 låg grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Övergripande saknar vi alternativ med verkligt barnperspektiv i formuleringarna.  Fråga3. 

Syndabekännelse med barnperspektiv saknas, att säga att "vi har inte gjort vad du vill att vi 

ska göra", upplever vi alltför kategoriskt. Bättre att få säga förlåt för saker jag missat. Förslag 

på formulering: Gode Gud, föråt mig det som blivit fel. Tack för att du tycker om mig ändå".  

Fråga10: Problematiskt att ha Dagens bön på alla huvudgudstjänster, eftersom den inte alltid 

tar hänsyn till barnperspektivet.  Fråga17: Behövs alternativ med enklare språk. Förslag: 

"Tack. gode Gud, för att du kom till oss genom Jesus. Tack för att du också kommer till oss 

idag när vi äter brödet tillsammans. Tack för att vi alltid får höra ihop med dig. Den natt...".  

Fråga31: Att börja mässan i "svart" för att sedan tåga in med ljus och blommor och påskpsalm 

ryms inte.  Fråga 39: Tillvarons mörker nämns inte alls. Förslag: "I dopet för Gud oss samman 

i Jesus Kristus till ett liv i kärlek och förlåtelse tillsammans med honom" eller "I dopet följer 

vi Jesu väg genom mörker till ljus" eller "Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus, med alla 

som genom tiderna och över hela jorden vill följa honom i liv och död, med hopp om 

uppståndelse".  Fråga 41: Det behövs fler nyskrivna alternativ.  Fråga 57: Problematiskt att 

prefation etc är obligatoriskt i de fall då konfirmander, som är knutna till en viss kyrka, är 

vana vid en mässa utan liturgisk musik.  Fråga 59. Bör finnas ett enkelt altenativ helt utan 

psalmer. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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101: Märsta pastorat (registrerat: 2016-05-12 14:20:21) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Susanne Hedman Jensen 

 

Befattning 

Kanslichef 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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 förordar gudstjänstmusik A och E, vi tycker att de är bäst. Inslag kan användas från C. B 

och D är inte lika självklara. Vi ser mycket gärna att psalm 641:7 ingår i lovpsalmerna. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska och arabiska i sin helhet. Spanska, tyska, franska delar av. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi saknar ordning för julnattsmässa.  Angående fråga 41 så önskar vi fler alternativ till 

befrielsebön i dopgudstjänsten 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



931 

 

 

 

102: Sävar-Holmöns församling (registrerat: 2016-05-12 14:23:21) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

eric bergner 

 

Befattning 

cHEF 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

A: fina melodier, bra textinnehåll, skulle behöva ytterligare språklig bearbetning för bra 

modernare svenska B: svår att sjunga för vår församling C: fungerar bra, dock ej vårt val D: 

församlingssjungna delarna fungerar bra, prefationen svår rytmiskt E: fungerar helt ok, ej vårt 

val  generellt för alla; för liten text i notbilderna 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska tyska franska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Välsignelsen: Vi förordar den gamla lydelsen med optativ. Om annan översättning Må Gud 

välsigna dig...  Bön om förlåtelse: Brustit är ett tveksamt begrepp. Vi förordar att bön om 

förlåtelse och avlösning är obligatoriska moment i huvudgudstjänster  Generellt Se över 

språkliga och  grammatiska otydligheter och putsa bort dessa 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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103: Harplinge-Steninge pastorat (registrerat: 2016-05-12 15:09:22) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Susan Tronsson 

 

Befattning 

vik. kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Blindskrift De kyrkliga handlingarna behöver vi ha på engelska, tyska och franska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



945 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det är ett bra förslag.  Det går heller inte att göra ett ultimat förslag. Något sådant skulle vara 

fåfängt.   En handbok filtreras genom dess användare. Ibland styr även det styrda ordet galet i 

sin tolkning och formulering. Det får vi räkna med och leva med.  Huvudsaken är ändå att vi 

låter Gud vara närvarande i gudstjänsten. Förvisar vi det Heligas rörelse i rummet och i oss till 

att vara en optimerad formulering är det fara. Låt gå, låt Gud verka/åstadkomma vad han vill. 

Ibland får vi tänka så inför det vi så förtvivlat gärna vill kunna hugga i sten. Först då kan 

Kristus verka med oss.    Generellt sett är teologin i handboksförslaget allt för mycket 

fokuserat på trosbekännelsens första stycke. Omvändelse, frälsning, Andens förnyelse och 

kraft, evangelisation saknas.    Om Gud talas bara allmänt - I bönen tilltalar Jesus Gud med 

Fadern. Detta perspektiv har tagits bort helt och hållet.   Kopplingen till diakonatet saknas. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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104: Almunge pastorat (registrerat: 2016-05-12 15:20:40) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Elisabet Kero 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

A-serien: Svarade "bra" på fråga 21. Vi har använt och är bekant med det mesta av musiken . 

Bra med musik som kan varieras över kyrkoåret, även om vi mest använt den allmänna serien. 

B-serien: Svarade vi "avstår" på fr 22, eftersom vi inte alls använt musiken. Ett av skälen är 

tidsbrist, men vi som planerar gudstjänsten har också uppfatta musiken som ganska 

svårtillgänglig. Vi har en liten gudstjänstfirande församling som kommer oregelbundet och i 

det sammanhanget känns musiken som svår. Fin melodi i församlingens Kyrie, Kristusrop. 

Även O Guds Lamm 2:B1 är fin. C-serien: Svarade vi "avstår"  på fråga 23 eftersom vi bara 

använt "O Guds Lamm"(Gordon Rock). Den använde vi å andra sidan väldigt ofta, säskilt vid 

mindre samlingar. Kören har också sjungit Helig, 2:C1, den är bra och borde vara med. Men 

stämföringen i ert tryck kan ifrågasättas. Ex att alla fyra stämmor rör sig uppåt mellan takt 1 

och 2 och 14-15. Fint med 4-stämmingt Kristusrop 4:C1, men det borde finnas andra som är 

bättre. D-serien: Svarade vi "bra" på fråga 24. Vi har använt hela serien och tycker den är bra 

och trevlig särskilt i sammanhang då barn och ungdomar är med. Kristusrop 6:D1 kan 

eventuellt sänkas till E'b-dur. Synd att använda försångare ,hela församlingen borde få vara 

med i verserna också. Lovsång 8: D1Fördel att det finns en refräng som är lätt att ta till sig. 

Även små församlingsbor är kvickt med på noterna. Helig 3:D1 Fin och mycket uppskattad.  

E-serien: Svarade vi "bra". Vi har använt Lovsång 9:E1 och Lovsägelsen E1 och Helig 4:E1, 

dock inte de övriga. Lovsägelsen E1 och Helig 4:E1 borde ha en bättre tonart t.ex. C-moll 

/E'b. Ni har bytt ut Fader mot Gud och behåll då den ursprungliga melodin (takt 10). 
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28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 
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57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. 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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69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remisstiden är alldeles för kort, speciellt om församlingarna inte varit försöksförsamling 

förut. Alla de sjungna liturgiska momenten har vi inte hunnit lära oss varken präster eller 

församling. Men det är av stor vikt att vi nu snart får en ny kyrkohandbok, efter som det känns 

som att texter och struktur behöver förnyas snarast! Inledningsorden är generellt bra, förutom 

nr 5, som är för enkel och på för låg nivå, fördummande och även inlednigsord 8 funderar vi 

vad som menas med påskens drama, är det inte att bagatellisera vad som hände under påsken. 

Dagens bön bör inte vara ett fast moment i alla gudtjänster. Är det så bör det utformas en 

barnvänlig dagens bön.  Sändningen ska ha en tydlig SÄNDNING ut i världen , alt 4 saknar 

detta och liknar för mycket ett inledningsord.  Dopgudstjänsten: Inledningsorden är teologiskt 

platta. Generellt borde dopet jobbas igenom med samma kärlek som vigselgudstjänsten fått. 

Det känns jättebra att befrielsebönen två alternativ, då man kan välja bort  formuleringen 

"mörkrets makter" . Att fråga om dop kommer för sent, efter alla förberedelser den borde 

komma före dopbönen över vattnet. Den inre styrka som bär också i livets svåra stunder 

saknar vi i förbönen. den sjugna förbönen vid dop är fin, men kanske ska den inte ersätta den 

lästa, folket lyssnar inte på texten då. Konfirmationsgudstjänsten var bra, fungerade bra med 

doppåminnelse. Jätteviktigt att ankyta till dopet vid konfirmation. Vigselgudstjänsten: Känns 

som helhet bra. Inledningsorden är bättre formulerade. Mycket bra att det första bibelordet 

(Matt 19.4-6) är valfritt. Tillkännagivandet bättre formulerat.  Begravningsgudstjänsten: 

varför har man tagit bort "Kallar oss att komma hem till Dig". Eftersom orden betyder mycket 

för människor. Däremot sticker "synden" i förbönen ut och blir för vass. De övriga bönerna är 

mycket bättre i pastoralteologiskt synpunkt. Men även begravningsgudstjänsten behöver en 

till genomgång med kärlek.  Församlingsrådens synpunkter: enklare språk och texten är lättre 
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att ta till sig , större delaktighet och inkludering av församlingen, positivt med växelläsning, 

bra innehåll i texter och sånger, viktigt att det finns något gammalt kvar så inte allt blir nytt 

för då blir man otrygg. Det är viktigt med en tydlig och lättförstådd agenda som man kan följa 

då man firar gudstjänst. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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105: Dalby församling (registrerat: 2016-05-12 15:28:34) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Per J Mellborg 

 

Befattning 

Präst 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 



960 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 



963 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

YTTRANDE KRING REMISSVAR   Kyrkokansliet  Kyrkohandboksprojektet Att: Solveig 

Ininbergs   FÖRSLAG TILL NY KYRKOHANDBOK  Kyrkorådet i Dalby församling har 

erbjudits delta i yttrandet över förslag till ny kyrkohandbok och i enlighet med fråga 75 i 

utsänt underlag har följande gemensamma reflektioner gjorts.  I vissa avseenden uppfattar 

gruppen det inklusiva språket som positivt. I ett samhälle med kulturell mångfald är det 

viktigt med en begriplig, tolerant och inbjudande språkdräkt. Att känna igen sig i form och 

begrepp under exempelvis en Högmässa är för den i det svenska språket mindre bevandrade 

avgörande viktigt så länge den övervägande upplevelsen är enkelhet. I förslaget får vi istället 

känslan av att författarna gått över gränsen till det banala.  En genomgripande granskning av 

språket behöver göras. Svenskan är ofta korrekt men tafatt vilket inte sällan ger en 

ofullständig och oklar bild. Som exempel kan nämnas hur ambitionen med ett inkluderande 

språk där Gud används istället för pronomen, medför att Gud uppfattas som opersonlig och 

ibland förminskad.  Flera röster höjdes också kring upplevelsen av förslaget såsom ”en 

plocklåda” där ett tänkt stabilt ramverk samt upplevelsen av att vara en del i den världsvida 

kyrkan uteblir. Om nu arbetet med ny kyrkohandbok pågått i mer än 15 år förväntar sig de 

flesta mer substans, större trovärdighet och inte minst en mer genomtänkt teologi. Det fanns i 

gruppen en samstämmighet kring att förslaget till ny kyrkohandbok – i ovan nämnda 

avseenden – skulle innebära en klar försämring jämfört med 1986 års utgåva. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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106: Filipstads församling (registrerat: 2016-05-12 15:29:32) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Madeleine Hyllengren Larsson 

 

Befattning 

Tf Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Blandad kvalité. Serie D passa för ungdomar, bra. Serie B är svårspelad, svårsjungen och 

ologisk i musiken. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 låg grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 låg grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Handboksförslaget innehåller för många alternativ. Strukturen är rörig, splittrad och 

sönderhackad. Svårt att finna det man söker.   Remisstiden har varit alltför kort. Vi har inte 

hunnit sätta oss in i allt material.  Det är för få psalmer i vissa gudstjänster och psalmerna 

måste ha en bestämd plats i gudstjänsten.   Syndabekännelse och bön om förlåtelse bör ingå 

som fast moment då det är nattvard.  Gud upplevs i bland alltför distanserad i vissa av 

texterna. I bland nämns inte Gud alls.   Varför har man ändrat i den sjungna 

begravningsbönen? 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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107: Grava församling (registrerat: 2016-05-12 16:01:01) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Andrea Schleeh 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

När det gäller musiken B-E har församlingsbor påpekat besvikelse över att den är för lika den 

som finns hittills. Det är bra att A finns kvar, men det ny bör vara mer ny.  Serie B behöver 

lite tid innan man tar till sig den, men verkar vara så att den kan bestå och kommer att 

användas länge.  Serie D är mycket lämplig i gudstjänster för barn och ungdomar och 

kyrkofrämmande personer.  Läsbarhet: Som notbild för agendor olämpliga. I musikvolymen 

är den för rörig för att kopera in i agendan, i textvolymen och på nätverktyget blir texten 

oläsbar liten. Vi var tvungna att skrva melodier och texter på nytt för att nå läsbarhet.  

Lämpliga torarter: Många uppskattar att melodierna är i lägre tonlägen, men för en 

försångaren med tenor eller sopran är det alldeles för lågt.   Notering: Jobbigt att akkordanalys 

och och orgelkomp står i samma not notbild. Hopplös notering för när två texter med olika 

textfördelningar står på samma ställe,t.ex. prefationens upplyft alt öppna  Ackordanalys, 

harmoni, rytmik ok 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

kyrkliga handlingar och delar av den allmänna gudstjänsten, instiftelseorden, orden vid 

utdelandet av kommunionen (Kristi kropp och blod...) och välsignelsen bör finnas på: 

engelska, tyska, spanska, franska, samt med transkibering på  ryska, arabiska och farsi. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 
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70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

pkt 3: Alternativen för Bön om förlåtelse är för gammaldags. Det finns bara en modernare 

variant, bör finnas fler i modernt språk!  pkt 8 f: Rubriker i den allmänna gudstjänsten: Vi 

anser att de vedertagna begrepp som Kyrie, Gloria osv bör stå först och översättningen alt. 

svensk benämning som kyrierop, lovsång osv bör stå i parantes, eller efter slash.  pkt. 17: 

Både bägare och kalk ska finnas som valbara alternativ. Alla har olika språkkänsla. För barn 

säger inte bagaren mer än kalken. De känner till en mugg elelr en glassbägare - är det det 

kyrkan vill kommunicera? Överlag är bönens alternativ pratiga och urvattnade, platt och dålig 

språk som saknar språkrytm. De bör vara distinkta och några bör vara högtidliga.  pkt 19:  I 

fastans alternativ till Bön efter kommunion heter det: Jesus Kristus ..... tackar dig för att du 

dog och uppstod för oss." Hela böns formulering framställer Jesu uppståndelse som Jesu 

gärning. Detta är teoligiskt inte rätt, uppståndelsen är inte Jesu förtjänst. Teologiskt rätt är att 

Jesus uppväktes av Gud och uppstod.  Påsk 2: Vad menas med ".... våra medmänniskor till 

glädje"? Vem exkluderar vi? Ska först ha en teologisk reflexion över vem som är 

medmänniskor för att kanske hamna i att alla är medmänniskor? Då kan vi väl säga 

"människa".  pkt 47: Bönen i dopgudstjänsten ligger språkmässigt inte rätt i munnen.  pkt 61: 

Vigselgudstjänsten missar all teologi genom att bibeltexterna är helt valfria. De flesta väljer 

mellan Höga visan, Rut och 1 Korintierbrevet. Bibeltexterna upplevs enbart syfta på relation 

och sexualitet. Dimensionen Gud/Jesus är helt borta. Något Guds ord eller Kristusord bör vara 

obligatoriskt, varför inte ur Johannesev 15?  pkt 62. Är det lämpligt att i vigselns förbön lyfta 

nyfikenhet och förälskelse? Det paret som inte har kommit längre än så bör faktiskt vänta med 

att gifte sig. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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108: Göteborgs Masthuggs pastorat (registrerat: 2016-05-12 16:07:49) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Agneta Glemme 

 

Befattning 

vik kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kyrkorådets i Masthuggs församling remissvar på HBF 16 160510 1. Bön om förlåtelse (fråga 

3) Vi använder ”Syndabekännelse och bön om förlåtelse 3” i HB 86 (…rena mig så blir jag 

ren…). Denna finns kvar i HBF 16 och kallas nu ”Överlåtelsebön 1”. Vi önskar fortsätta att 

använda denna som bön om förlåtelse eftersom vi anser att den har en sådan karaktär (”…och 

utplånar världens alla synder…”) och därför kan följas av Förlåtelseord/Löftesord och 

Tackbön. Överlåtelsebönerna 2 och 3 har inte alls samma karaktär av bön om förlåtelse. 

Förslag: Klassa Överlåtelsebön 1 som Bön om förlåtelse 2. Kristusrop 3 (fråga 8) Den gamla 

vokativformen ’Kriste’ är svårbegriplig för unga. Den är ersatt med ’Kristus’ i samtliga 

Kristusrop 1–7 utom i Kristusrop 3, vilket förekommer i gudstjänstmusik A för jul (A3) fastan 

(A4) påsk (A5) och A6 (allmän) (finns också i psalmboken 695:1,2,4,5). Förslag: Ersätt 

’Kriste’ med ’Kristus’ i Kristusrop 3. 3. Dagens bön, Hälsning 2 Den ålderdomliga formen 

’ock’ (dvs. ’också’) har inte framtiden för sig. Möjlighet att läsa (eller sjunga) ’också’ i den 

fakultativa Hälsning 2 (Salutationen) före Dagens bön vore en framsynt ändring (ingen 

ändring krävs i melodin till Hälsning 2).  Förslag: Hälsning 2 utformas: ”Med dig vare ock(så) 

Herren” 4. Trosbekännelsen Den ålderdomliga formen ’ock’ (dvs. ’också’) har inte framtiden 

för sig. Möjlighet att läsa ’också’ i trosbekännelserna bör därför införas, när det nu inte är 

möjligt att revidera dessa i sin helhet på grund av ekumeniska svårigheter.  Förslag: 

Apostoliska bekännelsen:  Ändra rad 3 till: ”Vi tror ock(så) på Jesus Kristus,” rad 14 till ”Vi 

tror ock(så) på den helige Ande,” Nicenska bekännelsen:  Ändra rad 14 till: ”som ock(så) har 

blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,” 5. Nattvardsbönerna (fråga 17) De ord 

församlingen läser efter instiftelseorden ”Din död förkunnar vi…” är utan undantag fasta i 

HBF 16 (alla 13 alternativen). Det finns till och med en tonsättning i HBF 16 (s. 387 – kallas 

där Nattvardsbön, församlingssvar). Det har blivit mycket vanligt i Svenska kyrkan att dessa 

ord (detta församlingssvar) inleds med ”(Stort är) trons mysterium”. Detta lär inte upphöra 

oavsett vad som står i handboken. Vi föreslår därför att denna inledning införs fakultativt. 

Förslag: Lägg till ”(P:   (Stort är) trons mysterium)” som fakultativ inledning till ”Din död 

förkunnar vi…” i samtliga nattvardsböner 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

6. Sändningsord Församlingssvaret efter ”Låt oss gå i frid” är ändrat från ”i vår Herre Jesu 

Kristi namn, Amen” till ”i Jesu Kristi namn.” Vi föreslår att den gällande formuleringen 

behålls fakultativt. ”i (vår Herres) Jesu Kristi namn (Amen)”? (Så kan man visserligen säga 

ändå, momentet är fakultativt ”med föreslagna eller andra ord”. Men det som står styr ju en 

hel del ändå.) Förslag: Ändra församlingssvaret efter ”Låt oss gå i frid” till ”i (vår Herre) Jesu 

Kristi namn (Amen)” 7. ”Jesu” och ”Kristi” De gamla genitivformerna ’Jesu’ och ’Kristi’ blir 

alltmer svårbegripliga för dagens och kommande generationer. Vi tror att vi kan lära oss att 

säga ”Jesus” och ”Kristus” också i genitiv. Lättast är väl att ändra ”Jesu” till ”Jesus”. Denna 

möjlighet bör införas fakultativt. Förslag: Ändra ’Jesu’ till ’Jesu(s)’ i Löftesord 1-3, Tackbön 

2 och 3, fakultativ Bön vid kollekt (s. 66), Förbön 1, 3, 4. Vi tycker det skulle vara framsynt 

att ock ge alternativ till ”Kristi” i den nya handboken. Mängden latinkunniga i landet lär inte 

varda större. Förslag: Ändra ’Kristi’ till ’Kristi/Kristus’ i Nattvardsbön 1, 5, 7, 9, 12, 



995 

 

Brödsbrytelsen, Fridshälsningen, Kommunionen (ord till kommunikanten). I det vanliga 

uttrycket ’Jesu Kristi’ måste båda orden ändras, annars blir det konstigt.   Förslag: Ändra 

”Jesu Kristi” till ”Jesu Kristi/Jesus Kristus” i Bön om förlåtelse 1-3, 6-8, Nattvardsbön 2, 3, 6, 

9, 12, Kommunionen (ord efter utdelandet, alternativ till ’Herrens’, blir alltså ”Herrens/Jesu 

Kristi/Jesus Kristus”), Bön efter kommunionen alternativ Allmän 1, Sändningsord. 
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109: Mörrum-Elleholms församling (registrerat: 2016-05-12 17:11:08) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Fredrik Sigurdsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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 ser generellt det goda i att flera musikserier erbjuds att välja utifrån situation eller 

gudstjänstrum. Gudstjänstfirande församling uppskattade överlag de nya serierna under 

vårens användande. Del av serie B och C har använts under fastan och serie D under 

påsktiden. De enklare melodierna uppskattades i serie D. Viktigt är att de gamla texterna och 

melodierna som knyter an till den äldre och större traditionen finns kvar som en grund. Att 

ackordanalys tillförts fört det goda med sig att fler kan använda sig av koralboken samt att 

sammusicerande underlättas. Vår organist ansluter sig fullt ut till den kritik som framförts 

både Svenska musikaliska akademiens och Vitterhetsakademins svar samt diskussionerna som 

förts i Svensk pastoral tidskrift nr 7 – 9. Samt delar inte bedömningen nedan. Kommentarer: 

Serie A – ej utvärderat Serie B – Genomgående bra skrivet, Kyrie och Gloria speciellt 

uppskattade. Helig och Agnus bra fast rytmisk och tonalt något svåra. Serie C – Omvänt till 

serie B, Kyrie och Gloria mindre lyckade medan prefation, helig, agnus är bra, slitstarka och 

lättillgängliga. Serie D – bra i ett åldersspritt sammanhang (dock uppskattat även av äldre 

gudstjänstbesökare). Språket enklare och vardagligare, melodier medryckande och 

”trallvänliga” – visst frågetecken för slitstyrka, inte minst texter. Problem: prefationen – gör 

om och gör rätt!!! Tonartsbytet från sursum märkligt och prefationen sångbart och rytmiskt 

misslyckad. Serie E – Bra, sammanhållen trots hopplock. Språket mer hållbart trots nytt. 

Visans uttryck fungerar bra i alla delar. Ogillas: att det urkristna ordet Herre (Kyrie) bytts ut i 

prefationen mot Gud -> teologiskt dåligt och rytmiskt förödande. 
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28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. 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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69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 



1004 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Generella åsikter: Gudstjänstfirande församling samt många av dem som aktivt arbetar 

gentemot gudstjänst menar att en ny handbok behövs och att en ny språklig form och 

musikalisk dräkt är positivt. Valfriheten, som nu stärks, att lokalt anpassa sin gudstjänstform 

är en riktig och på flera sätt nödvändig utveckling. Ett annat intryck är den rörighet som 

kommer av att alla möjliga gudstjänstordningar hämtas från samma flöde i ”den gemensamma 

gudstjänsten”. Detta blir svårt för tjänstgörande präst/gudstjänstledare att följa. Hoppas det är 

tänkt på annat sätt när det trycks som handbok. Problem att arbeta vidare med i revisionen: 

Bibelanknytningen: Nyformulerade texter och böner tror vi riskerar att snabbt bli daterade om 

de inte tydligt står i en given tradition eller grundar sig på ett bibliskt bildspråk eller direkt 

citat. Bibelns texter är både uthållighetstestade och teologiskt och ekumeniskt stabila. Vår 

gudstjänsts ord ska ju bygga på vår gemensamma tro, vilken är grundad på vittnesbördet om 

vår uppståndne Herre, evangeliet – som räcks oss genom bibelns ord och språk.  Vi saknar i 

flera av de nyskrivna texterna denna direkta koppling till bibelord eller dess metaforer.  Det 

kyrkan gemensamt besjunger eller ber blir snart en sanning genom sin funktion och glidningar 

i tolkning av tron befästs (önskade eller oönskade). Det inkluderande språket: Att 

genomgående i allt nyskrivet material ta bort ett urkristet ord vid tillbedjan, som ordet Herre 

(Kyrie), just vid vår gemensamma bön, är olyckligt. Ordet Gud används och upprepas också 

allt flitigare istället för att använda pronomen (för att undvika att könsbestämma Gud till 

”han”) vilket riskerar att göra Gud mer opersonlig och längre ifrån mänsklig gestalt. Använd 

gärna bilder som mor och far, förälder, syskon etc -> mer personlig bild. Tillfällen där det är 

direkt stickande i ögonen är vid rena bibelcitat som vid löftesordet 3 där 1 Joh 1:9 citeras men 
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där ”han” vid två tillfällen bytts ut emot Gud (vilket ger en språkligt dålig upprepning), att 

göra det vid första tillfället för att säkerställa att källan är Gud är logiskt, men... 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Med sorg: Begravningsbönen! När det finns en nyskriven, alternativ sjungen bön – varför då 

göra den nuvarande, med så starka ord, så mycket torftigare i ambitionen att kamma den efter 

en ny frisyr på modet. Inledningen: ”…och kallar oss att komma hem till dig.” utbytt till ”och 

omsluter levande och döda.” Varför, faktiskt obegripligt. Vidare: ”som led döden för våra 

synders skull.” till ”…för alla människors skull.” – för att vi finns till eller? (återigen brist på 

biblisk koppling). Vidare: ”Lär oss att dagligen dö från synden” till ”Hjälp oss att se vår synd” 

– dels tappar man ett poetiskt och traditionsburet språk men även den uppbyggnad och rytm 

som hela den vackre gregorianska slingan är uppbyggd kring (Ess/F/Ass vid alla nystarter). 

Slutsats: sjungna böner ”tål” ett mer ålderdomligt språk och utdaterade teologiska motiv – 

snälla, låt den gamla bönen få vara kvar! Bra exempel på nytt språk och goda former: 

Exempel på nyformulerade böner där språket är enkelt, direkt och bra är också många t.ex. i 

förbön 1 och nattvardsbön 1.  Att man också tänker mer på kasus är bra, t.ex. nattvardsbön 13 

(sjukommunion), inledningsord vid doppåminnelse/passionstid/jul eller begravningsgudstjänst 

av dödfött barn/påsknattsmässa.  Att man även lyfter in etablerade traditioner (influenser från 

andra gudstjänsttraditioner) som vuxit sig starka som Hallelujarop efter 

evangeliet/ljuständningar mm är mycket bra. Problem med enkäten Vad är det man mäter? 

”Ger XX er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den?” På detta kan man 

ofta ge ett högt ”betyg” men det säger inte så mycket om de bortvalda partierna, vilka kan 

vara teologiskt eller språkligt mindre lyckade, enligt vår mening. Slutligt Mycket är bra och 

ambitionen i projektet gott. Vi hoppas dock på vidare genomarbetning vad gäller språk och 

teologi för att säkerställa hållbarhet, biblisk förankring och teologisk grundning. 
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110: Snöstorps församling (registrerat: 2016-05-12 17:20:51) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lars Arvidsson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Våra kommentarer till gudstjänstmusiken    A – habilt, hållbart, kvalitet B – ologisk melodik, 

ologiskt blandade musikstilar harmoniskt sett C – spretigt, olika stilar och notationer D – 

dåligt, avstår vidare kommentarer E – lättsjunget, logisk och enkel melodik, harmoniskt 

sammanhållet 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Behov av översättning till engelska, tyska, franska av kyrkliga handlingar. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi anser att tackbönen efter bön om förlåtelse ska vara obligatorisk. Vi saknar vissa 

inledningsord t.ex. från gamla 1986 högmässogudstjänsten och söndagsgudstjänsten. Även 

familjegudstjänsten 1986 hade två bra inledningsord.  Saknar en av bibelläsningarna från 

1986 i förslag till dopgudstjänsten. Vigselgudstjänstens inledningsord - vi saknar 

inledningsorden i 1986 alt 1 där det talas om att leva som man och hustru.   

Konfirmationsgudstjänsten bör innehålla tre psalmer. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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111: Strömstads pastorat (registrerat: 2016-05-12 18:33:40) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Malin Hammarström 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

• Öppenheten är viktig att bevara. • Viktigt att bevara bredden av musikstilar. • Alla fem 

musikspår, A-E, bör vara kvar. • Snäva inte in musiken. • Bra att mer rörlighet möjliggör 

tydligare profiler och variation inom pastoratet. • Viktigt att det finns möjlighet att välja och 

alternera. • Musikstilarna behöver ej vara låsta. • Viktigt i början att församlingarna lär sig 

vad serierna står för. • Förhoppning uttrycks om tillit till den process som tagit fram  

Kyrkohandboksförslaget. • Viktigt med delaktighet och att kunna påverka. • Viktigt att beakta 

att själva diskussionen är en ny process i ett demokratiskt förfarande. • Viktigt att körsångare 

deltar i inkörningsprocessen för att förstärka församlingens inlärning. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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112: Svenska kyrkan i Singapore (registrerat: 2016-05-13 00:26:36) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Angelica Lundberg 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 



1032 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi tycker att kyrkohandboksförslaget är bra men har inte kunnat använda det i församlingen 

eftersom vi inte enbart är en svensk församling. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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113: Knivsta pastorat (registrerat: 2016-05-13 08:59:04) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Martin Valman 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Övergripande kommentarer: Vi ser stora svårigheter att formulera ett inklusivt språk som 

harmonierar med Bibel 2000 och en majoritet i gruppen (5 av 6) föredrar att prioritera tydliga 

bibelreferenser. Alla frågor i enkäten rymmer ”såsom ni skulle vilja” är olycklig. Hur 

kyrkohandboken utformas måste först och främst utformas i relation till bibeln, bekännelse 

och med hänsyn till de ekumeniska relationerna, inte hur den lokala församlingen vill. 

Kyrkomedlemen bör kunna känna igen sig i någon mån oavsett var hon väljer att fira sin 

gudstjänst.  Kommentarer punktvis 2.  Inledningsord med bibelcitat är att föredra. 5 av 6 ville 

stryka inledningsordet ”I Guds, den treeniges namn.” det är för opersonligt och det finns inte 

som ett uttryck i bibel2000.  5 av 6  vill stryka inledningsord nr 5 ”Gud är här…” det upplevs 

för banalt, lämpligt vid andakter men ej vid huvudgudstjänst. 3. Vi föredrar att rubrikerna 

beredelseord och syndabekännelse återinförs.  4. Förlåtelseord 3:s formulering ”dina synder är 

dig förlåtna” är att föredra. Det är stor skillnad mellan att förlåta synderna eller att förlåta 

personen. 5. Löftesorden bör innehålla ett bibelcitat, löftesord nr 3 är att föredra. 8. Rubriken 

”Kristusrop” är för dubbeltydig, vem ropar? Kristus eller jag/församlingen? Ordet ”förbarma” 

används sällan i modern svenska och måste förklaras, ”Kristusrop” är konstruerat och måste 

förklaras, inget är vunnet. Vi föredrar rubriken ”Kyrie”. 13. Trosbekännelsen bör vara 

obligatorisk vid huvudgudstjänst. Kommentar s. 64 bör förtydligas. 14. Riktningen till Fadern 

genom Sonen i den heliga Ande bör förtydligas i alla förslag. Förbönssvaren: ”L: Herre, hör 

vår bön. F: Och låt vårt rop komma inför dig.” och ”L: Tack för att du hör vår bön. F: Och 

möter oss med kärlek.” bör finnas med. I struktur 2 bör formuleras ”Kyrkan i världen.” 

(istället för ”Kyrkor i världen och ekumeniska gemenskaper.” Bön om förlåtelse och löftesord 

bör ej vara en del av förbönen utan stå som ett eget moment. 16. Sammantaget ger de många 

musikserierna i kombination med många prefationen för många alternativ till sjungna 

prefationer. 17. Enligt BEM ska nattvardsbönerna innehålla Tacksägelse, åminnelse och bön 

om Anden för församlingen och elementen. nr 2 saknar bön om Anden över elementen. nr 3 

saknar bön om Anden över elementen. nr 4 saknar tydlig tacksägelse och tydlig åminnelse 

utanför instiftelseorden. nr 8 saknar tydlig tacksägelse nr 11 saknar bön om Anden över 

församlingen nr 13 saknar bön om Anden över församlingen och elementen. Efter 

instiftelseorden bör prästen säga ”Trons mysterium”/”Därför firar vi detta trons 

mysterium”/”Detta är trons mysterium” som inledning till ”Din död förkunnar vi…”, detta bör 

vara fakultativt. I analogi med de övriga rubrikerna bör ”Fractio” tillfogas ”Brödsbrytelsen” 

och ”Pax” tillfogas ”Fridshälsningen” 18.  olyckligt att nr 4 saknar bibelreferensen om 

borttagandet av världens synd. 22. Alternativ B är för svårt även för en sjungande församling, 

kan fungera som körverk. Är för svårt för prästerna. 23. Samma serie hela kyrkoåret, skulle 

kunna byggas ut. Positivt med internationella influenser. 24. Fungerar bra i Knivsta 

församling. Kan ej användas i alla kyrkorum, vid lång efterklang smälter synkoperna ihop. 

Anpassat för andra instrument än orgel. Texten är fri från bibelordet vilket gör att vi tror att 

det inte håller så länge. 25. Liknar Serie D med friare från bibelordet. En del är trötta på ”Du 

är helig du är hel” 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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26. ”Din död förkunnar vi…” bör finnas i tonsättningar till de olika serierna. 30. Det är 

positivt att det införts en påsknattsmässa när långfredagsgudstjänsten finns. 33. Beroende på 

vilka val som görs så uttrycks mycket lite av kyrkans tro, bekännelse och lära. 35. Ang 

tempus i välsignelse; det är stor skillnad mellan konjunktiv och presens, vi föredrar att 

konjunktivens önskan bibehålls.  39. Inledningsorden saknar referenser till att ”födas på nytt i 

vatten och Ande”, att ”iklädas Kristus”, att bli medlem i kyrka och församling och rening från 

syndens skuld. inledningsord ”Vi döps…” bör avslutas med ett bibelcitat från Gal 3:26-29 

istället för ”I dopet görs ingen…” 41. Befrielsebön nr 2 talar ej om befrielse från synd och 

ondska. Formuleringarna platsar bättre som förbön. Ett alternativ med ”avsägelse av det 

onda” som det formuleras i BEM borde införas, inte minst för den som döps i medveten ålder. 

Ordet brustenhet bör tas bort ur handboksförslaget. 42. Dopbönerna är för korta och 

innehållslösa. Inte någon dopbön har med referenser till att födas på nytt, skapelsen, Noa och 

syndafloden, exodus, korset och uppståndelsen. En fråga om faddrarna vill stödja och be för 

den som ska döpas bör ställas, likaså till församlingen. Vid bön om Anden bör smörjelse med 

krisma vara fakultativt.  45.  Se 39-42 46. se 39-42 53. Frågan till konfirmanderna bör vara 

knutet till Credo i analogi med ”Hippolytos: Den apostoliska tron ” kopplingen till Kristi 

världsvida kyrka är mycket positiv. 57. I bön med handpåläggning bör smörjelse med krisma 

vara fakultativt. 66. Den sjungna begravningsbönens formulering ”gör oss rätt beredda att 

saligt skiljas hädan” har ersatts av ”utan oro få lämna detta livet”, detta är olyckligt eftersom 

det handlar om mycket olika saker och är ej utbytbara. Däremot borde den gamla 

formuleringen moderniseras till mer nutida svenska. 
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114: Löderups församling (registrerat: 2016-05-13 09:03:27) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Maria Olsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 låg grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Bra att det äntligen finns en ordning för Påsknattsmässa. Bra med endast en vigselordning 

som kan användas både till samkönade och tvåkönade par.  Det kan ibland finnas skäl att inte 

ha två fasta psalmer i en förrättning. Därför tycker vi att psalm-antalet inte skall vara 

fastslaget. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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115: Rödön, Näskott, Aspås och Ås pastorat (registrerat: 2016-05-13 

09:20:06) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Olof Roos 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Texterna:  Ingen större skillnad mot handbok 2012. Handlar mer om vem som leder än själva 

ordningen… Syndabekännelsen Bön om förlåtelse nummer 4. För utslätad för den som går i 

kyrkan ofta.  För många ord. Bra dock att den ändrats till att vi också brister mot Gud! Vi 

kommer nog att gå tillbaka till nummer 3 ibland. Tackbön 1: Den har rytm och korta 

meningar. Bra! Kristusrop 7: Bra.  Tydlig text. Nu mer fokuserat på oss själva. Vårt mörker. 

Vänd ditt ansikte till oss. Att observera. När vi lärt oss sjunga den, tror jag den blir fin. 

Lovsång 9: Den blir man glad av! Bra text! Församlingssvar 1: ”Låt ditt rike komma”. Fin 

text. Svaret som vi sjunger i det här förslaget tycker jag är bra. Att efter förebedjarens 

formulerade böneämnen, få fortsätta att stämma in i bönen att Guds rike må komma och hans 

vilja ske. Gammaltestamentlig läsning: En av oss tänker så här: Jag tycker att vi ska sägs: ”Så 

lyder Guds ord”. Blir bättre i förhållande till svaret: ”Gud, gör ditt ord levande ibland oss”. En 

annan tycker att det känns bra att säga ”bibelns ord”, eftersom allt inte per definition är Guds 

vilja som står i Bibeln. Sändningsord: ”Vår Herre” är borttaget. Lättare att säga med ”Herre” 

tycker en av oss. En annan att det känns högtidligare.   Musik Vi har använt serie C och E när 

det gäller musik  Kristusrop 7 E1: Svårt med växelsången. Sårbart när musiker skiftar.  

Hallelujarop 3: En musiker tycker att den är svår för församlingen att sjunga rent rytmiskt. 

Några andra tycker att den är glad och medryckande.  En av oss tycker: Fint. Vill upprepa 3 

ggr. Den här melodin tycker jag är svår, men kommer att kunna lära mig. Men hur är den för 

de som inte är i kyrkan så ofta. Om det är svårt för dem att vara med är det inte bra. Men 

Hallelujarop absolut. Lovsägelsen och dess fortsättning C1: En musiker tycker att prefationen 

är fin. Prästen är fri att betona som hen vill. Påminner om det som fanns förr, men är ändå 

annorlunda.  En präst tycker att slutet av lovsägelsen inte uppmuntrar mig till att sjunga 
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prefationen. Den sjunker för snabbt. Prefationen är svår tycker en av prästerna. Behöver öva 

på den. Den byter från moll till dur på ett sätt som gör att jag missar lätt. Inte helt bra. Helig 

2:C1: Den är bra. Klar och redig. Inga konstigheter. Bra för en församling som inte hört den 

förut. O Guds lamm 6: E1: Fin. Lätt att hänga med. Bra med försångare. Innerlig och 

melodiös. Svårt när man har nya musiker. En av oss tycker: Tycker inte att den håller måttet. 

Det mesta i texten är rakt på sak, men så kommer ”borttager”. Det blir för mig ett äldre 

språkbruk. Ska det vara ett modernare språk borde det vara ”tar bort” och inte ”borttager”. 

Och jag tycker nog bättre om att präst och församling sjunger tillsammans och inte med 

prästen som försångare i det här momentet.  Helhet: Helheten funkar med den ordning vi 

använt. Lovsägelsen är det enda moment som de flesta tycker ska ändras. Skönt att ha samma 

gudstjänstordning i hela pastoratet under några månader.  Kommentar från en av prästerna i 

pastoratet: Eftersom jag jobbat med flera olika vikarier säger jag nu vad de har kommenterat 

till mig. ”Ovanligt svårt att lära in de liturgiska delarna, varför så många växelsånger istället 

för att alla sjunger tillsammans (t.ex Agnus dei), svårt att komma ny, både som musiker och 

gtj.firare. Varför så krångligt? Inte ens som van körsångare var det enkelt märke jag på de 

som sjöng i bänkarna som sjunger i kör i vanliga fall.” 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 
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35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 
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64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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116: Lövestads församling (registrerat: 2016-05-13 09:23:56) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Åke Appelgren 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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: 

Dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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 hänvisar till Kungliga musikaliska akademiens utlåtande! Dock tycker vi att alternativ A 

skall fastslås och resten lämnas fritt men med krav på (teologiskt) innehåll och kvalitet! 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 



1069 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I högmässan är det alltför många varianter på inledningsorden, för många nattvardsböner, för 

spretig teologi, många av de fasta momenten i de olika serierna saknar anknytning till klassisk 

liturgisk och teologisk tradition. Man kan undra om vår kyrka är på väg att bli en "särkyrka" i 

den västerländska kyrkofamiljen som likt den danska folkekirken går sin egen liturgiska väg, 

inte när det gäller ordon men när det gäller innehållet.  Vår församling är mycket nöjd med 

Kyrkohandboken 1986 och har ingen längtan alls efter någon ny. Vad vi skulle önska, och det 

räcker för oss, är att man behåller Kyrkohandboken 1986 men att man kompletterar den med 

en mångfald av kompletterande musik som helst komponeras till i Kyrkohandboken 1986 

befintliga texter, eller för att ge ett exempel ser ut som Lars Åbergs folkmusikmässa, 

teologiskt och musikaliskt kompetent, dessutom lätt att sjunga. Detta material finner man bl a 

i tillägget till kyrkohandbok III-IV (Mitt i församlingen 1993:4). Vi delar (utan att förstå 

detaljerna) de kungliga akademiernas kritiska synpunkter.  Vår fråga är vem det är som tycker 

att vi behöver en ny Kyrkohandbok. Vi tror inte att den gudstjänstfirande församlingen 

efterfrågar detta och dom som inte tillhör den gudstjänstfirande församlingen bryr sig nog inte 

om det ö h t. Lägg resurserna på att lära präster och musiker att gestalta liturgi i vår tid.  

Dessutom anser vi att enkäten är missledande, ja rentav dålig. Det är väl självkart att man kan 

fira gudstjänst med förslaget till kyrkohandbok men om det är bra och berörande återstår ju att 

se. Vår församling anser inte att förslaget duger.  Vi avvisar förslaget som helhet och vill at 

kyrkohandboken 1986 fortsatt i alla stycken gäller men att det ges större frihet att använda 

annan musik.  Återkom gärna med ett väl förberett, genomarbetat och prövat förslag till ny 

kyrkohandbok! 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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117: Forsa-Högs församling (registrerat: 2016-05-13 10:09:01) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bengt Wiklund 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1071 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1072 

 

21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 



1077 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

75. Fritext    3. ang. Bön om förlåtelse  Bön 1 måste användas med försiktighet, om än alls. 

Att jag ”genom min synd är skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens 

bortvändhet från dig” är obegripligt och djupt deprimerande för ”normal-gudstjänst-firaren” 

att få/behöva höra. Trodde bön 1 skulle försvinna i khb-förslaget, eftersom formuleringarna är 

till bara för teologer.  Var finns bön om förlåtelse för ”misstrons synder”: rädsla, tvivel, 

hopplöshetskänsla, livsleda, misströstan o.s.v. som ofta är tyngre bördor att bära än 

”traditionella synder” enligt syndakatalogen?    4. ang. Förlåtelseord  Det borde finnas 

alternativ till orden ”förlåtelse” och ”förlåten”, som t.ex. befrielse-befriad- fri, nåd-benådad, 

försonad o.a.    7. ang. Överlåtelsebön  (Överlåtelsebön nr 1 är omöjlig för mig att använda 

efter den predikan jag hörde som handlade om ren-näring i Lappland varefter vi bad ”rena 

mig så blir jag ren”.)  Dessutom känns ordföljden ”rena mig så jag blir ren, hela mig så jag 

blir hel” riktigare och innehållsrikare.    14. ang. Kyrkans förbön   Varför inte bön och 

tacksägelse för de avlidna?   Förbön 3: Vi borde få be för våra barn!! ”Kyrkans förbön” borde 

vid mässa kunna placeras i nattvardsbön 9.   17. ang. Nattvardsbönen  Den i nattvardsbön 9 

möjliga placeringen av infogad förbön borde kunna vara en alternativ placering av ”kyrkans 

förbön”.    Ang. Sjukkommunion   Ska en kanske döende människa behöva bekänna, på 

prästens förslag, att jag ”genom min synd är skyldig till mer ont än jag själv förstår och har 

del av….” ?  Den ”syndabekännelsen” är direkt olämplig i det här sammanhanget.    39. ang. 

Dopgudstjänst  Dopet som en högtidlig ”välkommengudstjänst” skulle kunna stärkas eftersom 

det glädje-/tacksamhetsmotivet är så bärande hos dopföräldrar och anhöriga. Dopet är 

välkommen i kyrkans gemenskap och därmed också välkommen till livet, till tiden, till 

världen, till samhället, till familj, släkt och vänner. Detta skulle kunna tydligare framgå i 

Inledningsord och/eller Tackbön och/eller Välkomnande och/eller i Förbön. Det skulle närma 

dopgudstjänstens teologi och form till dopfolkets tankevärld och upplevelsevärld.     42. ang. 

Dopbönen  I dopbön 2 (”Gud, du möter…”) och i dopbön 3 (”Gud, som har…”) är talet om 

”syndernas förlåtelse” obegripligt för ”normaldop-gästen” (men begripligt möjligen för 

teologen, och det är inte teologens gudstjänst). ”Vadå ’syndernas förlåtelse’ för lillungen?!?!”  

Dopbön 2 kan strykas ur förslaget.  I dopbön 3 kan ”syndernas förlåtelse” utelämnas så texten 

blir: ”Tack för att du i dopet ger oss del i din Sons liv…”. I det livet är redan ”syndernas 

förlåtelse” inkluderad och formuleringen är litet mera begriplig för ”lekfolk”.    Ang. 

Välkomnandet  Kan vara utformat som ett välkomnande inte bara till församlingen/kyrkan 

utan också till livet, skapelsen, samhället, familjen o.s.v. Betyder ingen innehållslig 

förändring.    52-53. Ang. Konfirmationsgudstjänst  Inledningsordets fråga till 

konfirmanderna bör vara ett fast moment. Alternativet möjlighet till ”konfirmationsfråga” och 

”ja!” efter trosbekännelsen bör finnas (jfr ”lärjungarnas konfirmation” vid Ceasarea Filippi: 

Mt. 16:13f och Mk 8:27f: kallelse ”Följ mig!” i dopet; svar på Jesu fråga: ”Ja, Du är…” i 

konfirmationen).   F.ö.  Förslaget förutsätter att vi arbetar, samråder, planerar gudstjänsterna 

tillsammans i arbetslaget. Bör motverka slentrian.  ”Bra”, enl. en kyrkorådsledare ”att det står 

i anvisningarna att man kan stå vid stjärnprydda moment”. 

 



1079 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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118: Fjärås-Förlanda församling (registrerat: 2016-05-13 10:23:28) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Patrick Lind 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

* Den språkliga nivån är ojämn. * Det ojämna språket påverkar teologin i en negativ riktning. 

* I förslagen har fokus flyttats från Gud till den individuella livsbrottningen vilket är negativt. 

* Med så många alternativ i förslaget kommer svenska kyrkan inte längre ha en gemensam 

gudstjänst vilket är negativt. * Gudstjänstens språk bör hänga ihop med et bibliska 

språkbruket, för igenkännandets glädje. Detta syns inte i förslagen. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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119: Laholms pastorat (registrerat: 2016-05-13 10:24:17) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Knutsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1090 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Ett antal sjungna moment är alldeles för svåra. Det kräver en väldigt duktig sångare och vi 

präster har inte alltid engagemanget eller möjlighet att lära sig dem.  A-serien kan oftast de 

flesta.  C-serien var någorlunda lätt.  Övriga är för svåra! 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det är fullständigt omöjligt att kunna ge bra svar på ett kyrkohandboksförslag som har en så 

kort remisstid. Ni borde ha minst ett till två års remisstid. Vi har inte kunnat använda så 

många moment i gudstjänsterna. Kyrkliga handlingar, konfirmationer e t c har vi tvingats av 

tidsskäl använda den gamla. Ni verkar vilja "tvinga" igenom en kyrkohandbok som inte är 

tillräckligt förankrad varken hos kyrkligt anställda eller församlingsbor.  Vore det inte bättre 

att skjuta på arbete ytterligare 2 år till 2020, så att vi verkligen kan arbeta med alla momenten 

på ett reflekterat sätt. Nu riskerar det bli en skrivbordsprodukt, som vi ändå gör vad vi vill 

med. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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120: Vislanda-Blädinge pastorat (registrerat: 2016-05-13 11:11:08) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Lindow 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Ingen kommentar 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 



1104 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Inga synpunkter 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Inga synpunkter 
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121: Jokkmokks församling (registrerat: 2016-05-13 11:11:19) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gotthard Nilsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Översättning till lulesamiska och nordsamiska är viktigt att båda språkvarianterna finns 

tillgängliga i Jokkmokks församling. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. 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 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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122: Rönö församling (registrerat: 2016-05-13 11:47:58) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mona Bäckbro 

 

Befattning 

kyrkorådets ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Akademiernas synpunkter är värdefulla. Ordet Kristusrop ska ej förekomma, ett mycket 

märkligt, dåligt begrepp- mycket torftigt, det inkluderar inte heller den världsvida kyrkan. 

Behåll ordet Kyrie! Exempelvis finns latinsk text i Lovsång 7:C1, så latinskt finns 

ju.Inkonsekvent! På tal om ord, varför används ordet upprättelse i bönen om förlåtelse? Vem 

blir upprättad av vem? Finns det inget bättre?  Lovsägelserna är långa och pratiga.  Helig från 

serie C upplevs som fin, värd att behålla.  Serie C-E kan kännas lite för platta anser vår 

kantor.  Serie B har några guldkorn, men är för svår för församlingen.  Högtidligheten bör 

finnas kvar.  Vi vill ha kvar syndabekännelsen från 2011:s förslag som börjar "I universums 

oändlighet och i varje hjärtas slag är du vår Gud......" Den har vi tagit till oss och älskar. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 låg grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. 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 låg grad 
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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Dåligt 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Viktigt med igenkänning i både musik och texter. Man får vara varsam och försiktig när man 

gör förändringar. Det heliga kan gå förlorat. Detta är synpunkter från kyrkobesökare som vi 

får ta på största allvar. Vi får inte glömma att snegla på våra sykonkyrkor och närma oss 

varann. Vi får inte tappa bort mässans stomme. Behåll högtidligheten, men få fram liv och 

glädje.  Musikserierna speglar inte hela kyrkoåret och är inte så glädjefyllt gällande 

familjegudstjänster och mässor. Det finns dock både styrkor och svagheter i alla serier. Bra 

med call and respons. Det får inte bli för svårt, bra med lättsjunget.   Ha ett tydligt teologiskt 

uttryck, våga säg Herre om Gud, halka inte med i den politiska korrektheten, gå inte på "hen". 

Genusdebatten hör inte hemma här.  Inga obligatoriska psalmer i förrättningar, den tiden är 

förbi!  Frågan i konfirmationsgudstjänsten ska komma efter trosbekännelsen- inte så tidigt 

som i förslaget.  Vill ha tillbaka trosbekännelsen efter evangeliet. Vi bekänner vår tro mot 

evangeliet, inte mot vad prästen råkar säga.  Bra med det fakultativa inslagen i förlaget, vi 

behöver frihet i mötet med människor.  Gamla språket i välsignelsen, där konjunktivet 

välsigne finns ska vara kvar, det ger ett annat djup än presens. Även gamal Fader Vår bör ha 

en plats.  Väldigt kort tid för att hinna prova på allt detta! Vi har inte hunnit med att prova 

förrättningarna, bara läst igenom.Dessutom kom inte boken förrän i slutet av januari.  Längre 

remisstid, tack! 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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123: Ljusdal-Ramsjö församling (registrerat: 2016-05-13 12:04:53) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bo Johansson 

 

Befattning 

vik kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1127 

 

21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Remissvar - musik ur nya kyrkohandbokens förslag  Under april månad har Ljusdal-Ramsjö 

församling provat fyra serier (serie B,C,D och E) i olika gudstjänstformer, vissa gånger med 

församlingens körer. Dessa synpunkter har lyfts fram av besökare, präster och av oss musiker:  

Allmänt: Så små texter i förhållandet till noter. Vi skulle föredra att behålla serie A och slopa 

de andra serierna i handboken. Istället kan man använda alternativa serier mer valfritt i 

församlingarna, te x Vismässan eller lokalt Järvsömässan. Därmed har man möjlighet att byta 

musik när musiken börjar kännas "ofräsch" vilket vi anar kan hända efter några år.  

Gudstjänstmusik B: Församlingen tyckte den var ganska bra. Melodierna som församlingen 

sjunger kändes lite svåra men ändå hållbart jämfört med andra serierna. Väldigt krävande 

melodier för präst/ledare. Prefationer, krångligt att hitta noter. Harmonik, lite nyare och 

oväntade ackord i orgelkomp(te x i lovprisning), men skeptisk om den skulle hålla i längden. 

Bättre att ha standard ackordanalys och lämna möjligheterna för omharmonisering till 

kyrkomusiker.  Gudstjänstmusik C: Församlingen tyckte att den varken var särskilt bra eller 

särskilt dålig. Den kändes relativt lättsjungen och tonarten var lämplig för flertalet. Tyvärr 

kändes den inte helt musikalisk och inte så genomarbetad. Vi är rädda att man tröttnar på den 

relativt snabbt och man vill hellre ha en musik som håller genom långa tider.  

Gudstjänstmusik D: Församlingen tyckte att den varken var bra eller dålig. Glad svängig 

musik som kan passa bäst under påsk/trefaldighetstiden, men svåra rytmer och många insatser 

som börjar med paus. Prefation, svår att utföra. musik och text passar inte ihop då vissa toner 

har notvärde och textens betoning hamnar fel i melodin. Speciellt Laudamus och Sanctus görs 

bättre på piano- förflyttningsproblem? Agnus Dei/O Guds Lamm 5 föredras framför 4:an då 

den har "tar bort all världens synd" i texten. Lovprisning, takt 9, basstämma tredje slaget vore 
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bättre med bara stora E i fjärdedel.  Gudstjänstmusik E: Församlingens sångare tyckte ganska 

bra om serie E eftersom den var lätt att tillägna sig och även väldigt ovana kunde sjunga med 

eftersom det ofta var försångare och svar. De ovana sångarna tyckte det var lite för höga toner 

men det var ganska lätt att transponera. Men även här framkom synpunkter på att man 

troligen tröttnar på materialet och många manade att man vill ha gudstjänstmusik som håller i 

tid och rum- och det gör inte den här. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 



1129 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Ej aktuellt: möjligen "Amharinja" 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remiss-svar till Handboksförslaget 2016 1. Övergripande Boken är väldigt tjock, och man 

kan undra om det verkligen behövs så många alternativ till allting. ex inledningsorden s. 28-

42. Antalet föreslagna doptexter är också i mesta laget. Speciellt med tanke på att min 

erfarenhet av att när familjerna själva väljer text blir det oftast den kortaste. Nu finns vissa 

texter med som är väldigt långa(s. 151-154). Texterna återfinns i en egen avdelning, vilket jag 

tror får till effekt att många präster missar att uppmärksamma dopfamiljerna på texterna vid 

dopsamtalet. Likaså i konfirmationsdelen (långa texter). Min fundering är om dessa i och för 

sig goda texter alls kommer att användas. Likaså är det bra att gamla Fader Vår får vara med 

om man så önskar, s. 16.  2. Små, luriga ändringar i för övrigt traditionellt formulerade 

stycken. Denna avdelning stöder sig delvis på Carl Sjögrens uttalande i artikeln Inifrån 

slutförslagsgruppen i SPT nr 22 23/10 2015. Där hävdar han att en återkommande och 

gemensam åsikt i gruppen var att "vi ska inte vara klåfingriga". Kanske tänkte man där på 

reaktioner från remissrundan 2012, och även på föreslagna små ändringar av traditionella 
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psalmtexter 1986? Sådant måste man vara ytterst försiktig med. Ändå har jag funnit en hel del 

klåfingrighet som vi gott kunnat vara utan. Första exemplet är från ett föreslaget bibelord vid 

begravning, Ps 103:15-17, s. 225. Texten slutar med "men evigt varar Herrens nåd". Allt är 

likt 1986 års utgåva, men här har man inte bara kapat vid halva versen, utan till och med mitt i 

meningen. "över dem som fruktar honom" är väl bortkapat av teologiska skäl, att man vill bort 

från allt som låter som att omvändelse är nödvändigt. Denna trend syns även på andra håll. 

Om man argumenterar för att ändringen är pastoralt betingat är det tveksamt att ge tröst med 

halva sanningar. Om bibelord ska läsas måste de få säga det de var tänkta att säga. Nästa 

exempel är från sjungna begravningsbönen s. 394 (och 202). Där är rad 1 "kallar oss att 

komma hem till dig" utbytt mot "och omsluter levande och döda". Rad 6 "dagligen dö från 

synden" till "se vår synd", och rad 7 "rätt beredda" till "utan oro". Den sista ändringen känns 

allvarligast. Är det inte vår uppgift att inför döden få människor att vara "rätt beredda"? Att dö 

"utan oro" är väl däremot inte saliggörande? Man gör allt till psykologi, och misstanken finns 

nu återigen att det inte får handla så mycket om omvändelse längre. Allt är ok inför döden, om 

vi dör i tro eller otro, bara vi gör det "utan oro"! Det kan inte accepteras som vår kyrkas 

mening. Denna sjungna begravningsbön är ju på olika vis tänkt att låta traditionell, med vissa 

ålderdomliga vändningar och tonspråk. Då måste den få vara det också, utan att i smyg ändra 

innehållet. Ett något mindre traditionellt exempel är från nattvardsbön 6 s. 96, som i det stora 

hela är identisk med nuvarande nattvardsbön C, men slutet om att "ge ditt rike till dem som tar 

emot det" har ändrats till "dem som hoppas på dig". Lite lösare formulering, inte så mycket 

omvändelse.  3. Gud som mor. På några ställen har formuleringar om att "Gud är som en mor" 

ersatts med "Gud är vår mor" (Nattvardsbön 6 s. 96, Förbön 4 s. 73). Enligt kommentarboken 

s. 86 är detta för att få till "ett inklusivt språkbruk utan förbehåll". Detta är förståeligt och 

enligt direktiven, men här hade man behövt göra halt istället för att som nu gå klart utöver vad 

bibeltexten säger. I Bibeln kallas aldrig Gud för vår mor på ett förbehållslöst sätt, utan det är 

alltid i form av en liknelse, som en mor /Jes 66:13, 42:14, 49:15, i viss mån Matt 23:37). 

Gärna Gud som en moder, men inte att Gud är vår moder.  fortsättning följer..... forts. följer 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Fortsättning av kommentarer i ruta 1. 4. Tilltalet "Herre" Det är viktigt att tilltalet i böner m. 

m. inte bara blir "Gud" hela tiden. "Herre" har en omistlig historia i den första kristna tiden, 

nämligen som den första bekännelsen: "Kristus är Herre". Det är Kristus som är Herre och 

inte kejsaren. Detta maktmedvetna perspektiv bör synas mer. Makt  ska inte ses som något 

negativt. Om inte Gud får tillskrivas makt uppstår ett maktvaccum som vi troligen får fylla 

själva. inte bara teologiskt. Därför bör alla "Herre"-tilltal som fanns 1986 behållas. Ex Bön 

om förlåtelse 7 s. 45. I den bönen tycker jag att även frasen "vi har tänkt mer på oss själva än 

på andra" ska återtas. Det är dock en ren bedömningsfråga: är egoismen eller den dåliga 

självkänslan ett större problem? Hur man än vänder sig kan inte alla känna sig träffade av allt 

i en syndabekännelse.  5. Bristen på maskulina pronomen. Det är bra att försöka komma bort 

från ett ensidigt betonande att Gud skulle vara en Han, men ibland tar undvikandet sig 

stilistiskt märkliga former. Ex Inledningsord 4 s. 39 ( i övrigt detsamma som inledningen till 

familjegudstjänst 1986). "Han" är här utbytt mot "Gud" på två ställen. I denna korta text blir 

det två ställen för mycket, och det hela gör ett smått löjligt intryck. Liknande formuleringar 
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som sticker i ögonen är Lovsägelsens inledning 1 s. 81 och Löftesord 3 s. 47.  6. Övriga 

onödiga förändringar. Ordet "Kristusrop" är nykonstruerat, och trots en god avsikt känns det 

inte bra. Ordet Kyrie räcker. Formuleringen "Så lyder Bibeln ord" s. 61 är svår att tolka på 

annat sätt än att man vill mjuka upp uppfattningen att det är Guds eller Herrens ord. Detta 

trots det föreslagna svaret "Gud, göt ditt ord levande bland oss". De gamla orden börjar bli en 

inövad formel för många, så det kan vara en idé att behålla dem. I slutet av Nattvardsbön 4 är 

det en lurig förändring som inte ger något annat än ett mer utslätat intryck, nämligen att 

"skaparkraft" bytts ut mot "kraft". Skaparkraft är väl ett alldeles utmärkt ord här, i en liturgi 

som flera församlingar redan använder i vardagsmässor och dyl?  7. Positiva nyheter. Det är 

bra med samma ordning för barn- och vuxendop. Bra och lite oväntat att det ingår ett tal av 

prästen både vid dop, vigsel och begravning, men att platsen i ordningen kan växla. Jag har 

inte sett någon teologisk motivering till att talet ska vara med, men finner det mycket bra. 

Likaså bra att det tydligt sägs på s. 200 att det ska ingå minst två psalmer vid begravning. 

Detta brukar orsaka diskussioner med sorgehus. Bättre tackbön i dopets inledning s. 140. Det 

ända jag tänker säga om musiken är att det är bra att tonus ferialis har tagits bort. Jag tror inte 

den används särskilt mycket. Vissa fina nyformulerade böner och texter. Ex Inledningsord 13 

s. 41, Tackbön vid kyrkoårets slut s. 113, fina nya prefationer s. 264, 2680 och 280, och 

nattvardsböner nr. 7 s. 98, och 13 s. 105. Bra med en barnanpassad bön vid begravning också, 

nr. 9 s. 224. I nattvardsliturgin är det bra att "bägaren" har ersatt "kalken" (följer normalt 

språkbruk och Bibel 2000 bättre).  Komminister Magnus Boäng Ljusdal-Ramsjö församling 
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124: Torups församling (registrerat: 2016-05-13 12:11:04) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kjell-Åke Dernestål 

 

Befattning 

 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Varken dålig eller bra 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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125: Kortedala pastorat (registrerat: 2016-05-13 13:25:40) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Andreas Pervik 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Khb -16 upplever vi som ett ”hastverk” där befintligt material från 1986 års handbok inte 

blivit riktigt utvärderat, reviderat och fått adekvata ändringar (Gudstjänstmusik A). Hur har 

urvalet gjorts, varför har man behållit vissa alternativ och uteslutit andra?  Gudstjänstmusik 

B-E upplever vi mer som ett redaktionellt tillägg (som psalmerna 701-800 eller Psalmer i 

2000-talet) i en snäv musikalisk stil som redan är utgiven i olika sammanhang. Om 

musikskapandet till Gudstjänsten texter ändå släpps fri behövs inte Gudstjänstmusik B-E.  

Avsaknad av nyskapad konstmusik i kyrklig tradition, även nytryck av äldre musik som 

upptäckts på senare år.  I övrigt instämmer vi med Kungl. Musikaliska Akademiens slutord i 

sitt remissvar på 2016 års förslag till ny kyrkohandbok för Svenska Kyrkan.   Handfast: Ang. 

utgåvan så behöver notsystemen upp några procent i storlek och svärtan ökas för att fungera 

bättre på notställsavstånd. Konstrasten mellan papper och tryck bör bli mindre. Notationen 

med ackord och spelsats är bra.  Nyare alternativ hade mått väl av tonsättarens tempoförslag. 

Några rytmiska notationer mot musikens grundpuls är tvivelaktigt noterade. Notationen av 

prefationerna i 3 delar medför onödigt mycket bläddrande vid spel och är praktiskt 

svårhanterlig. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 
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29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 
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47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 
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70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remissvar Kortedala församling  Vi är alla medvetna om att en kyrkohandbok är oerhört 

viktig för formandet av gudstjänstliv, tro och teologi framöver. Därför vill vi i Kortedala 

församling rikta stark kritik mot att remisstiden för Kyrkohandboksförslaget 2016 fått så kort 

tid att bearbetas och prövas i församlingarna. Långt ifrån alla (mindre än hälften?) av 

församlingarna i Svenska kyrkan prövade förslaget 2012 och är därför helt nya inför 

materialet. Det visar på dålig respekt för processen att ge remisstid några månader för en så 

viktig sak.   När också remissens frågor är så märkligt ställda – om vi finner ”alternativen ge 

möjlighet för oss att utforma gudstjänsten som vi vill fira den” har vi valt att svara ”Avstår” 

eftersom det annars bara är för utredaren att nöjd och glad konstatera att alla fann något de 

ville använda i förslaget. Naturligtvis gör alla, eller de flesta det. Istället väljer vi att svara i 

fritextfrågorna.  Frågan inställer sig när man läser materialet: Varför behövde vi en ny 

kyrkohandbok nu? Att texterna behöver anpassas till ny bibelöversättning och att därför en 

revision var nödvändig, håller vi med om. Men behovet av att ”göra om” Kyrkohandbok 1986 

kan vi inte se. Det finns också en uppenbar risk att förlora i teologisk stringens genom att 

använda ett alltför ”okyrkligt” språk i strävan att bli inklusiv. Vi är inte övertygade om att 

detta blir följden. Vi hade önskat att man, som tidigare, valt att arbeta med den liturgiska 

tradition som vi delar med många andra kyrkor och förklara terminologi och språkbruk så att 

det inte missförstås, t.ex. när det gäller könsbundna ord.  -Det påhittade ordet ”Kristusrop“ för 

att undvika att använda ordet ”Herre” i ”Herre förbarma dig” är ett exempel på misslyckad 

pedagogik.   -Strävan att uttrycka sig poetiskt och enkelt går ibland för långt, t.ex. i 

Inledningsord 5, 6, 7 och 8. Dessa texter tycker inte vi håller måttet.  -Vi tycker att det finns 

många exempel på att göra budskapet grumligt i vissa förslag, som t.ex. ”Så lyder Bibelns 

ord”, där man vill undvika det credo som finns i de andra formuleringarna om vad denna 

Bibel betyder för kyrkan, vilket är fallet med de båda andra alternativen: så lyder Herrens ord 

eller så lyder Guds ord. Samma kritik gäller en del nattvadsböner och flera andra alternativ.  
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Samtidigt är vi glada att flera av de mer tydliga och stringenta alternativen finns kvar, men det 

är kritiken vi framför här i remissvaret. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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126: Västerhaninge-Muskö församling (registrerat: 2016-05-13 

13:52:04) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Birgitta Arneving 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

A-delen passar den som är traditionell bunden. Musiker, lekfolk och präster. Passar 

traditionell högmässa.  B- delen,  gloria svårsjungen och lång inte positiv upplevelse varken i 

text eller tonart  C-delen Kristusropen  och O Guds lamm är bra och passar både till barn och 

vuxna.Textmässigt och musikaliskt bra. Ackordanalysen bra på ovan  nämnda  D och E passar 

bra för yngre människor/ungdom, konfirmand/barn. Lätt ackordanalys 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej inte i dagsläget Vi förutsätter att engelska, tyska, franska och Spanska finns kvar 

 



1159 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska dåligt 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Förrättningar  Begravning och Vigsel.  Stororden är borttagna i dessa två   Ex.Begravning i 

förbönen--- att saligt skiljas hädan, Ex.Vigsel -- tillkännagivande -leda i sanning   Dopet:Helt 

fel ordning, finns ingen rytm.  Konfirmationen-- ordningen är märklig. svårt att följa och vi 

saknar det gamla inledningsorden vilka även är användbara i andra sammanhang. Detta är en 

rit de passage  Högmässan Stor variation finns.  Däremot ser vi att inklussiviteten är utslätad 

och ängslig.  detta gäller generellt för hela handboken.  Det finns få igenkänningstecken  om 

man ser till  den nationella och världsvida kyrkan. Som vi uppfattar  den "nya" handboken, 

går det att plocka vad man vill. Gudstjänsten blir då otillgänglig och inte igenkännbar.  

Påsknattsmässan -Bra att det finns en ordning för denna  Musiken  Stor variation, hänsyn till 

kyrkoåret. A-delen bra och vill ej mista B-delen lite svår och församlingen blev tyst även stor 

del av kören D+E delen är passar mer till en "lättare" mässa, ungdom. Kan förringa 

musikaliteten. Det är fint att det finns en ackordsanalys för hela musikdelen. Musiken blir 

tillgänglig för andra än kyrkomusiker. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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127: Vårfruberga-Härads församling (registrerat: 2016-05-13 

14:49:14) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lars Adolfsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Förslag till Kyrkohandbok 2016.  Yttrande från Vårfruberga-Härads församling, Strängnäs 

stift Inledning Vårfruberga-Härads församling var inte remissinstans eller provförsamling för 

den föregångare (HBf12) till det nu liggande förslaget till ny handbok som presenterats. 

Under den korta tid som nu förelegat har vi därför endast använt en serie (serie C) av musiken 

och då endast i vår huvudgudstjänst. Det yttrande vi nu avger är därför av övergripande 

karaktär med några enskilda nedslag där vi har haft möjlighet att fördjupa oss. Musiken och 

språket I vårt remissarbete har vi även tagit del av andra remissinstanser och tagit ställning till 

deras yttranden. Vi ansluter oss därför i huvudsak till vad Musikaliska akademin och Svenska 

akademin ger uttryck för. Gudstjänstens språk är inte något entydigt eller endimensionellt. I 

varje gudstjänst är musiken, orden, rörelserna och det visuella intrycket alla delar av ett 

gudstjänstspråk som uppstår när vi möts för att fira just gudstjänst. En stilistisk översyn av 

handboksförslagets texter är därför önskvärd. När det gäller musiken i de olika serierna är vår 

utgångspunkt att behålla serie A, med de förslag till harmonieringar som musikaliska 

akademin föreslår. Att sedan låta musiken vara fri men att återgå till en ordning där 

domkapitlet kan medge att huvudgudstjänst firas med annan musik (och text) när så är 

befogat. Vi tror att stiftet och domkapitlet är bäst lämpade till en sådan prövning då de också 

utövar tillsynen av församlingarna och kan se hur ny musik används i stiftet.  Kortsiktighet 

eller kontinuitet En återkommande uppfattning bland församlingsbor och andra som är med i 

samtalet om ny handbok är att arbetet upplevs som kortsiktigt och att kontinuitet måste bäras 

av mer än ordningen. Kortsiktigheten blir tydlig i förslag genom specifika tidsbundna 

formuleringar och uttryck och en vilja till anpassning i tiden. Den blir också synlig i själva 

remissarbetet, att allt ska vara klart så snart som möjligt. Upplevelsen av kontinuitet uppstår, 

tror vi, bland annat av igenkänning i psalm och musik i både geografisk och kronologisk 

mening. Samma typ av musik behöver sjungas och användas på mer än en plats och över 

längre tid för att upplevas som något kontinuerligt. Att bara vara hänvisad till det ena av de 

två gör att risken för att uppleva ett främlingskap i gudstjänsten ökar. Översättningar till andra 

språk Med tanke på att många kommer till Sverige från Syrien och mellanöstern borde 

översättningar till arabiska, med flera språk, komma ifråga. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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128: Kungsbacka-Hanhals församling (registrerat: 2016-05-13 

14:51:00) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Andreas Holm 

 

Befattning 

Vik kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1174 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

En generell reflektion: den gregorianska sången har varit slitstark i tusen år och kommer att 

förbli så även i framtiden, som kyrkans egen musikstil. A-serien bör behålla och föra vidare 

kyrkans vedertagna liturgiska sånger oförändrade.   Utöver denna är det positivt att det finns 

en mångfald av musiksättningar av mässans texter. I Kungsbacka-Hanhals församling har t ex 

Sabina Nilssons ”Mässa med andra toner” använts med glädje vid veckomässa och i påsktid. 

Mässmusik i nya stilar kommer även i fortsättningen att skrivas, användas ett tag för att sedan 

åter förnyas.  Man kan fråga sig om de nya musikserierna B, C, D och E är så välgjorda och 

tidlösa att det är motiverat att trycka upp just dessa i kyrkans officiella handboksvolym? Det 

gäller framför allt de stycken som är relativt nyskrivna och inte har prövats i ett flertal år. Ett 

bättre alternativ kan vara att fastslå kyrkans liturgiska text i handboken, och sedan uppmuntra 

till komponerande av ny mässmusik som trycks upp i separata kompendier.   Därför 

rekommenderas att musikserierna B, C, D och E inte förs in i ett kommande handboksförslag.    

Respons på specifika stycken ---------------------------------------- C-seriens Kyrie C1 har 

använts med bifall.   C-seriens Gloria upplevdes inte så välfunnet. Generellt har det upplevts 

en tveksamhet inför att sjunga ordet ”gloria” på latin, som i C-seriens och D-seriens Gloria. I 

kyrkokörens munnar ligger ordet Gloria helt rätt, men som församlingssång för att uttrycka 

hjärtats djupa innehåll fungerar det inte så väl.   Prefation: Ordvalet ”Öppna era hjärtan” 

gillades som modernt alternativ.  C-seriens Helig har använts med bifall. Likaså C-seriens O 

Guds Lamm som inte var någon nyhet.  D-seriens Kyrie fungerar väl och har blivit väl 

mottaget. Mycket snart kom församlingen att sjunga även verserna, varför ingen försångare 

behövdes. Noteringen om ”P/L” för verserna kan utgå.   D-seriens Gloria upplevs dock som 

utsliten redan efter 7 gånger. Den var rolig i början att prova, men upplevdes som mångordig 
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jämfört med Måne och sol och därför mindre hållbar.   I HB16 har D-Gloria endast två rader i 

verserna, vilket har gjort att den av vissa upplevts som lite rumphuggen melodiskt sett jämfört 

med HB12 som hade tre. Ifall man skulle bestämma sig för att utöka D-Gloria till tre rader 

igen, skulle den missvisande äldre raden ”det du gjorde, det du sa är viktigt än” bytas till ”du 

är med oss och du vandrar med oss än” – en lovprisning i presens liksom i verserna om 

Fadern och Anden (”håller” och ”bor”), liksom i Måne och sol (”ja, han är här”).   E-seriens 

Lovsång/Laudamus har tydliga brister.   E-seriens O Guds Lamm har testats och den fungerar 

väl. En detalj kan justeras: det är angivet för upprepande växelsång som leds av försångare 

eller präst. Prästen är dock normalt upptagen med de sista förberedelserna för kommunionen, 

eftersom O Guds Lamm har som en av sina funktioner att engagera församlingen just under 

dessa förberedelser. Därför bör noteringen med ”P/L” utgå.   De nya sjungna förbönerna för 

dop och vigsel fungerar troligen bra. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 
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36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 låg grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 
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65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

OBS: ett längre dokument mailas till Ininbergs, Hössjer Sundman, Sjölin och Tobin, pga 

utrymmesbrist. Här återges endast den första delen:  Kontinuitet och förnyelse SvK rymmer 

en stor bredd. Vi möter många vars anknytning är mindre stark. Samtidigt har vi tusentals som 

lever med kyrkans uttryckssätt som sitt hjärtas existentiella språk.  Generell regel: Behåll alla 

bra formuleringar från HB86 oförändrade. Tillfoga sedan nya alternativ som möter den 

moderna människan och ger igenkännande.   Vi ogillar att gångbara formuleringar från HB86 

har ändrats så att det inte går att gestalta gudstjänsten så teologiskt fullödigt som församlingen 

varit nöjd med. Språkliga detaljer i HB86 kan uppdateras, men det teologiska innehållet är bra 

och bör inte förflackas.   Lex Orandi, Lex Credendi: ändringar ska göras varsamt, för det 
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förändrar vad framtidens kyrka kommer att tro om Gud.   Herre/Fader Jesus lärde oss att be 

till vår Fader i himlen (Matt 5:16, 6:9, etc).  Han lärde oss att kalla honom för Herre (Luk 

6:46, Joh 13:13 etc).  Vilken rätt har vi att ändra på de gudsnamn han lärt oss?  ”Herre” 

uttrycker en varm lojalitet, att i tro ställa sig under hans beskydd.  Frälsning utlovas till den 

som bekänner Jesus som Herre (Rom 10:9).  Ordet ”Herren” för JHVH har sanktionerats av 

Jesus och hans apostlar i NT.   Att frångå detta är en omförhandling av själva relationen till 

Gud, från tillitsfull respekt i barnaskap till tal om en vag opersonlig kraft. Detroniserar 

auktoritet, istf hälsosam motvikt mot tidsandan.  Om alt ska erbjudas, bör de anges i andra 

hand: ”Herrens/Guds/Kristi frid”. Eller som i slutbönen vid begravning: ”Ge NN, o Gud / o 

Herre, din frid”.   Den helige Ande Onödigt att byta till ”den heliga Anden”:  ”Den helige 

Ande” fungerar som ett personnamn, lätt att uttala.  Svårare uttala med extra -n samt likheten 

a-a.  Avpersonifierar Anden som personlig Gud, syftningen mer oklar.   Herrens bön Den 

äldre Fader Vår efterfrågas: ”det är den vi kan”. Skriv ut den äldre som ett andra alt i just 

kyrkliga handlingar, inte minst begravning.   Guds folk I HB16 har temat ”Guds folk” rensats 

bort, viktigt NT-tema genom HB86!  HB16 har ”med alla folk i alla tider” (t ex inledn 1). 

Med vilken rätt? Står SvKs gtj i full gemenskap med 1500-talsaztekernas människooffer?! 

Behåll HB86 ”ditt folk”.  Ordet ”fakultativ” bör ersättas av ”frivilligt”.  

GUDSTJÄNST/MÄSSA  Inledningsord Rekommendera fritt skriftetal som huvudalt.  Rensa i 

mängden, 14 kan tas bort. 1 bör lyda ”ditt folk”.   Förlåtelseord Alternativ 3 har förändrats 

från HB86, fel att inte villkora. Använd HB86, med ”Ber du om...”.   Kyrie Kallas 

”Kyrie/Herre förbarma dig” istf Kristusrop.   Textläsning Alternativet ”Så lyder Bibelns ord” 

tar avstånd från det lästa, bör tas bort.   Ange ”Gud, vi tackar dig” som första alt. ”Gud, gör 

ditt ord levande bland oss” saknar rytm och rapphet. Antyder att Guds ord inte ÄR levande i 

sig självt. Tanken god men bör arbetas om.   Begreppet ”Högmässa” bör beteckna hgm med 

tre bibelläsningar.   Kollekt ”Herre, av ditt ger vi åt dig” bör stå som alt 1. Det är rikt 

teologiskt.   Förbönen: Utan tilltalet ”Herre”: risk att ”Hör vår bön” blir respektlöst och 

krävande. Skapar inte relation, går ut i tomma intet som ett magiskt ord. Behåll ”Herre”.  ...  

Fler specifika kommentarer till gudstjänstens fick inte plats i svarsverktyget varför de mailas 

in separat. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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129: Sätila pastorat (registrerat: 2016-05-13 14:54:56) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Reinholdsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

12. 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: 

[Inget svar] 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

27. 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. 

21-25 församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A-E  Tacksamhet att så mycket från 

1986 är kvar  Har prövat det andra men omdömena spretar.  Gudstjänstmusik B känns 

gedigen och hållbar. Laudamus har vunnit på att växelsjungas vilket vi redan prövat men i en 

något annorlunda indelning.  Gudstjänstmusik D har varit populär men viss tveksamhet om 

hållbarheten. Ändringar på lovsången, som många fastnat för, stör.  Gudstjänstmusik E känns 

användbar och relativt enkel. Dock är texten i slutet av prefationen anmärkningsvärt banal 

jämfört med ”tillsammans med dina trogna i alla tider osv.” Måste ändras. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

44. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

[Inget svar] 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 
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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

70. 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: 

[Inget svar] 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

[Inget svar] 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

2. Inledningsordet:  Alldeles för många alternativ. Nr 5,6,7,8,14,17 kan utgå  Herren är i sitt 

heliga tempel fr 1986 kan återinföras – säger vad ett inledningsord väsentligen är.  3 Bön om 

förlåtelse:  Några alternativ är för korta eller svaga tex. nr 6 och 7 Däremot är det bra med 

tillfälle till tyst bön/bekännelse (som i 6).  Fler alternativ liknande 3   4 Förlåtelseord och 5 

Löftesord: Fördel med direkt förlåtelseord framför löftesord. Några är för enkla tex 

förlåtelseord 4 och löftesord 4 6 Tackbön:   OK men tackbön 3 saknar tydlig koppling till 

förlåtelsen  7 Överlåtelsebön:   Kan vara ett alternativ för särskilda gudstjänster men bör inte 

användas vid mässa eller gudstjänst som firas som huvudgudstjänst  8 Kristusrop/Kyrie : Bra 

att de gamla och gemensamma orden för momentet  tydliggörs – Kyrie.  Tveksamt om 

Kristusrop håller i längden. Hellre Herre, förbarma dig Kristusrop 3-7 avhängigt om den nya 

gudstjänstmusiken står sig  9 Lovsången Gloria och Laudamus : Bra att mycket är kvar från 

1986. De nya alternativen beroende av en samlad bedömning av de nya alternativen Lovsång 

8 och 9 har fungerat bra när vi prövar dem, men frågan om hur mycket de liturgiska texterna 

kan variera måste begrundas.  11 Färre bibelläsningar : Tveksamt  12 Kortare gudstjänst : Kan 

vara rätt vid speciella tillfällen  13 Trosbekännelsen:  Ja, vid speciella tillfällen  14 Kyrkans 

förbön Många ganska svaga formuleringar dock stor frihet. Bra att Litanian är kvar  15 

Lovsägelsen inledning:   OK men sursum corda föredras  16 Prefationen För många alternativ. 

Tveksamt med så olika genomkomponerade prefationer jämfört med  klassiska liturgiska 

sångsätt som tonus solemnis och ferialis  17 Nattvardsbönerna. Behöver noggrant överses! Får 

inte förflackas teologiskt eller språkligt. Finns tydlig anamnes och epikles? Kalken istället för 

bägaren bör övervägas.  18 O Guds Lamm Överväganden bör ske om hur många och vilka 

textvarianter som bör finnas i ett liturgiskt moment  19 Bön efter kommunionen Finns en 

tendens hos några att fokusera på vår insats mer än på det Gud gjort. Det är den uppståndne 

Herren Jesus Kristus som är hoppets tecken i världen!  20 Lovprisning En tendens på 

människocentrering stör. Det är inte vår aktivitet som är poängen utan Guds lov. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

33, 34 Kyrkans tro, teologisk mångfald På de flesta moment finns formuleringar som kan 

användas, men ibland är den teologiska mångfalden för stor.  39-48 Dopgudstjänsten När det 

gäller dopgudstjänsten är det mycket som känna svagt och vacklande såväl språkligt som 

teologiskt. Inledningsorden från 1986 bör föras in i det nya förslaget som ett huvudalternativ. 

Den andra befrielsebönen laborerar med brustenhet som torde vara avfört vid det här laget 

efter olika inlägg och diskussioner (såväl språkligt som teologiskt tveksamt) Dopbönerna från 
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1986 förs över dvs. dopbön 1 i förslaget återställs till sin helhet och dopbön 2 i 1986 kommer 

tillbaka  Även orden efter överlämnandet av dopljuset förs vidare från 1986. Den 

obligatoriska läsningen av Matt 28:18-20 bör läsas i nära anslutning till dophandlingen, då det 

i vår tradition betraktas som dopets instiftelseord. Viktigt med två obligatoriska psalmer. 

Eftersom dopet är ett sakrament måste teologin utformas tydligare i relation till vår kyrkas 

bekännelse. Inledningsord 2 är i det avseendet alldeles för svagt.    50-57 

Konfirmationsgudstjänsten För många svaga och diffusa formuleringar  58-62 

Vigselgudstjänsten Vi föreslår att inledningsorden från 1986 får finnas kvar, de nya 

formuleringarna är för svaga 74 Fakultativa moment När mässa firas är evangelieläsning 

obligatoriskt men vid enklare mässa kan man utesluta moment som klassiskt hört till varje 

mässa. Vi menar istället att evangelieläsning kan vara fakultativ vid en enklare veckomässa 

men att allt i mässan från sursum corda till kommunionen skall vara fasta moment i varje 

mässa. 
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130: Stockholms domkyrkoförsamling (registrerat: 2016-05-13 

15:17:22) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans Ulfvebrand 

 

Befattning 

Domprost 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

se svar under kommentarer fråga 75 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Tyska, franska, spanska, engelska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Texten får inte plats. Se separat mejl och brev. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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131: Vännäs-Bjurholms pastorat (registrerat: 2016-05-13 15:24:29) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Marie-Louise Marsjögård 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Musiken: B är svår. Lovsången 7: C1 anser vi passa bra till jul och/eller i en församling med 

många nationaliteter D fungerar i vissa grupper, t.ex ungdomar. Lovsången 8: Laudamus D1 : 

Vi tycker det är olämpligt/svårt att börja med en paus i församlingens sångpartier. Vi saknar 

frågor på Helig. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Vi anser att Svenska kyrkan ska ha en egen språkbank i många språk som 

församlingar/präster kan ladda ner för att använda vid kyrkliga handlingar. Där kan även ingå 
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de större språken (eng,ty, franska, spanska, arabiska, teckenspråk, norska, finska, danska, 

italienska mm). vi anser att det är otidsenligt att lägga pengar på att trycka upp (Verbum) 

handböcker i skilda språk. Vi föreslår att den som behöver ska kunna ladda hem själv inför 

kyrklig handling /gudstjänst. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Röster från församlingsbor, förtroendevalda och medarbetare:  -  Kyrkan är kulturbärare och 

det måste vi vara rädda om. Att vi fått ett tillskott av modern musik är bra, men det är mycket  

viktigt att A finns kavr så vi inte tappar våra rötter.  -Vi vill fortsätta att pröva det här.  - Bra 

med så många olika alternativ.  - Följande bön måste få finnas kvar i 

begravningsgudstjänsten: Käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har gett oss livet som 

en gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi 

mister någon som står oss nära hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med 

varandra. Vi tackar dig för vad du gav genom NN. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår 

saknad. När rätta stunden är inne låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår 

frälsnings Gud. Amen.  - Vid några tillfällen har undertecknad i den allmänna gudstjänstenfått 

del av formuleringar i den nya Kyrkohandboken, d.v.s. den som är under utarbetande. har 

därvid med oro noterat att man uttrycker sig så att Den Helige Ande är en företeelse, som 

fungerar genom dans. Att på detta sätt dra ett löjets skimmer över Guds sätt att vara och verka 

är ytterst bekymmersamt och stötande. När vi bekänner: "Vi tror ock på Den Helige Ande" är 

det inte någon fjantig företeelse det är fråga om. Det är en i treenigheten, som det handlar om. 

I hela Bibeln framstår Anden som verksam med kraft och myndighet. Jesu egna ord om 

Anden och det som berättas om den första Pingstdagen (Apg. 2)  talar sitt tydliga språk. Måtte 

åsyftade formuleringar inte komma med i den slutliga kyrkohandboken. /Bedrövad 

gudstjänstdeltagare 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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132: Härlanda pastorat (registrerat: 2016-05-13 15:26:23) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Karin Coxner 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

blandningen rytmiserade icke rytmiserade noter tycker vi inte är bra ackompanjemangsatserna 

är väldigt olika och har ojämn kvalité förslag piano/orgel kan vara bra att ange 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska ev. tyska,franska, spanska 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi saknar fler förslag på Bön om förlåtelse bland annat från Remissförslag 2000:1 som börjar 

"Gud nu öppnar jag mig för dig. Inför ditt ansikte...  "  som många hos oss tycker mycket om.  

Vi saknar också fler agnus dei särskilt några med innebörden utan att orden o guds lamm 

används ex Mässserie 3C:1 av R.Carlshamre i Gudstjänstsång  Vi tycker det är ledsamt att det 

inte finns fler nya kreativa text-och musikförslag. Mycket av det "nya" känns redan gammalt. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vi saknar barnperspektivet och tycker ex att det kan uppmuntras till att läsa ur Barnens Bibel 

vid lämpliga tillfällen, samt att fler moment kan vara fakultativa vid huvudgudstjänst.  Vi 

skulle gärna se att namnet kyrkohandbok byts till gudstjänsthandbok. 

  



1220 

 

 

 

133: Örkelljunga pastorat (registrerat: 2016-05-13 15:28:22) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ola Johansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska och Persiska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska dåligt 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Opersonligt att så mkt undvika pronomen han om Gud. Stor förändring på kona-gudstjänsten. 

Skulle behöva vara mer likt den förra som ett alternativ. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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134: Arnäs, Gideå och Trehörningsjö pastorat (registrerat: 2016-05-13 

15:30:37) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Camilla Nordström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Kommentarer till Gudstjänstmusik A-E: Övergripande för A-E:   Problem: Läsbarheten av 

spelsatsen blir kraftigt försämrad med ackordanalys överallt. Tillika blir det svårt att läsa av 

melodin när man vill använda ackordsanalysen. I många fall är ackordanalysen oanvändbar då 

den enbart är en kopia av vad som står i spelsatsen. (t.ex. Helig i A). Skall den fungera för 

musiker som inte läser noter så väl måste den vara en förenkling.   Förslag till lösning:  

Separera spelsatser och melodi med ackord på treradiga system! Som det är i alla 

prefationssatser och i t.ex. i Laudamus A7 (sid 42 ff i musikvolymen). Alternativt att man gör 

flera utgåvor av musikvolymen. En med spelsatser för orgel, en men melodi och ackord, 

spelsatser för piano etc.   Önskemål: Utarbeta goda körsatser till så mycket som möjligt av 

den musik som kommer med. Gärna med olika besättning och diskant och 

instrumentalstämmor. Delaktigheten i den liturgiska musiken stärks och klangfärgerna vidgas!  

Gudstjänstmusik A   Låt ombearbeta musiken med gregorianska rötter så den reflekterar hur 

vi ser på och framför gregoriansk sång idag. Både vetenskapligt och praktiskt. Hur hanterar 

katolska kyrkan sitt levade musikarv i sin liturgi? Denna fantastiska musik måste värnas och 

göras tillgänglig och attraktiv i dag!   Lovsägelsen: P/L inledningen bör ha skaftade noter! 

Församlingens svar reflekterar rytmen från försångaren och då måste den vara tydligare! Den 

efterföljande prefationen bör dock vara skaftlös!  Gudstjänstmusik B   Prefationerna måste 

omorganiseras så det går att hitta och man helst slipper bläddra!   Gudstjänstmusik C   

Kristusropen: Båda kyrierna upplevs som korta och ”platta” musikaliskt sett. För att fungera 

som liturgisk musik behövs körsatser, ev diskantstämma, varierande komp och uppmaning att 

utföra Kyrierop 5 på ett niofaldigt sätt! Att göra om dem till kyrielitanior med goda verser är 

en annan möjlig väg att gå.  Lovsång 7: God idé. Dock vill vi variation med flera lovsånger 
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med ett likadant upplägg och även omkväde på svenska.  Prefationerna  måste omorganiseras 

så det går att hitta och man helst slipper bläddra!  Gudstjänstmusik D    Spelsatser för både 

orgel och piano behövs för denna musik!   Lovsången 8: Att kapa denna sång med två takter 

bara för att den upplevdes lång är ytterst anmärkningsvärt och har skadat vårt förtroende för 

omdömet och integriteten hos de som arbetar med kyrkohandboken!  Musikaliskt är resultatet 

både sämre och svårare. Det vore bättre att komma med ett helt nytt förslag till lovsång.   O 

Guds Lamm 4:  Text och musik håller inte i liturgiskt sammanhang.     Gudstjänstmusik E 

Kristusrop 7 – Lovsången 9:  Kyrie 7 är för dystert om man väljer att ha den jublande 

Lovsången 9 därefter.  De uttrycker för starka kontraster. Detta kyrie är ett rop ur djupen och 

lovsången sjungs bäst i strålande sommarsol. Båda har sin plats, men inte tillsammans! Ett till 

Kyrie med ”positiv” mer ”neutral” karaktär skulle vara behövligt.  (Om man även vill hålla 

ihop de olika Gudstjänstmusikerna inom sig själva).   Spelsatser för både orgel och piano 

behövs för Lovsången och Helig!!   Övrig musik:  Saknas:  Påskljushymnen ”Exultet” 

behöver komma med!  Förbön 1 begravning: De stegvisa toner man sjunger på (från ”Nu 

tackar vi för…”) låter oinspirerat och banalt. Musiken saknar riktning och flyter planlöst 

omkring. Musiken behöver bytas ut. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 
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35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 



1235 

 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 
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64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det goda med förslaget är ordot – ordningen. Med det blir Svenska kyrkans gudstjänst 

enhetlig och ställs också tydligt i en relation till övriga kyrkor i världen. Inledning och 

avslutning som Samling och Sändning blir en tydlig teologi om gudstjänstens plats i 

församlingens liv.  Mångfald av uttryck är en glädje när församlingen firar många olika 

gudstjänster vid olika tillfällen. Den stora församlingsfesten med fullsatt kyrka skiljer sig från 

den enkla friluftsgudstjänsten nere vid sjön. De kräver olika språk. Det vardagsnära 
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erfarenheterna både från bibel och böneliv behöver en tydlig plats i gudstjänsten. Det nya 

handboksförslaget är bra i ansatsen, men har i senaste förslaget tappat i tydlighet för en 

folkkyrklig fromhet. Det finns en oro att den folkkyrkofromma erfarenheten får stå tillbaka 

för en mer exklusiv kristendomstolkning.    Ett inklusivt språk handlar om mer än att släta ut 

maskulina former. Utmaningen är att låta kvinnliga erfarenheter och former få plats 

tillsammans med det som varit. Det är också att låta de grupper/människor som inte varit 

norm få uttrycka sin erfarenhet. Detta har kyrkohandboksförslaget inte lyckats med. Vi 

efterlyser en fördjupad bearbetning av det inkluderande språket.   När handboksarbetet blivit 

en revision och inte bara en översyn är det olyckligt att man i så stor utsträckning behåller så 

mycket av det gamla (1986) obearbetat.På musikens område innebär det att seria A skulle 

kunna bearbetas mycket mer. Handboksförslaget är inte en revision av handboken utan en 

översyn av 1986 med tillägg, vilket gör att utvecklingen hämmas. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Justeringen av dopbönerna i det nya kyrkohandboksförslaget,där det kistologiska perspektivet 

skulle teologiskt förstärkas, har nu inneburit att dopet är lika med syndernas förlåtelse. Vi 

underkänner denna bearbetning; både språkligt och teologiskt.  Vi saknar formuleringarna att 

"dopets gåva leder till frihet och liv". Att få "vandra med Jesus Kristus i tro och få växa till i 

hans likhet" och att " du låter ljus och hopp leda oss."   Vi vill ifrågasätta att hela processen 

med att ta fram förslag till ny kyrkohandbok skett så slutet och med mycket begränsad insyn i 

hur de olika grupperna arbetat.   Svarsenkätens upplägg skapar tveksamheter kring hur och 

vad det är man svara på! Tycks även vara felformulerad då vi uppmanas att "bedöma" 

teologin (bra-dåligt) vid flera tillfällen. 
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135: Stöde församling (registrerat: 2016-05-13 16:03:31) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Andreas Sundström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Överlag upplever vi att Gudstjänstmusiken är av blandad kvalité.  Vidare handlar seriernas 

funktionalitet inte bara om musikens utformning i sig utan också om tänkt målgrupp. De flesta 

serier är svårsjungna för många av våra gudstjänstbesökare, och då särskilt barn som vi menar 

har en central plats i Gudstjänsten och därför ska kunna delta även i den liturgiska musiken.  

Här utmärker sig t.ex. Kristusrop och O Guds lamm i serie E, med sin upprepande karaktär, 

vilket har mottagits väl när vi prövat dem i våra huvudgudstjänster. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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Arabiska, Persiska, Tigrinska mm för att spegla de många asylsökande på orten och kunna 

erbjuda översättningar av böner, växeläsningar mm 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 
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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Varken dålig eller bra 

 

71. 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 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi upplever att remisstiden på hbf 16 är för kort. Vi hade önskat mer tid att pröva, särskilt vad 

gäller en del förändringar i dop, vigsel och begravning, men också en del ändringar/tillägg i 

den liturgiska musiken. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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136: Berga pastorat (registrerat: 2016-05-13 16:07:59) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Sven-Åke Fyhrlund 

 

Befattning 

Tf Kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

12. 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: 

[Inget svar] 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

27. 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. 

Berga pastorats kommentar: Förslaget ger ett splittrat intryck då det finns alldeles för många 

alternativ och varianter av olika moment. Förslaget stärker inte enheten mellan svenska 

kyrkans församlingar utan ger varje församling frihet att hitta fram till sin variant på 

gudstjänst.. Till viss del är detta bra då församlingarna har olika förutsättningar, men ramen 

och formuleringarna måste vara mer enhetliga åtminstone vad gäller huvudgudstjänsten. Att 

det betonas vikten av att det finns  en struktur i mässan är också bra men då bör man också i 

ekumenisk anda se till att mässans klassiska  ordinarium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och 

Agnus Dei) är en obligatorisk  dela av huvudgudstjänstens utformning när högmässa firas.  

Likaså bör man behålla kyrkans gamla formuleringar  såsom - Herre förbarma dig - men ändå 

vara fri att pröva olika musikaliska  uttryck.  Fyra olika serier  som är bundna till kyrkoåret är 

bra likaså att varje serie innehåller både det traditionella och en del nytt material. Som 

kantorer vill vi att det finns valfrihet  att  använda de gamla traditionella texterna till annan  

eller egen musik även om det nya förslaget går igenom. Arrangemangen bör vara anpassade 

för att passa både orgel,, gitarr, piano och  annat. Men egentligen behövs ingen ny handbok. 

man kan mycket väl göra vissa  kompletteringar och lägga mer tid på ett mer genomarbetat 

förslag.  Nya handböcker är inget avgörande som i sig skapar förnyelse lika litet som nya 

läroplaner automatiskt förbättrar skolan. Den nuvarande handboken fungerar. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

[Inget svar] 
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29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

44. I dopgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen kan 

vara flexibel. Gör detta att ni kan fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

[Inget svar] 
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47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 
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58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 
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70. 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: 

[Inget svar] 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

[Inget svar] 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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137: Vattholma pastorat (registrerat: 2016-05-13 16:25:15) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Eva Åsjö 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska dålig 

 

27. 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. 

Gudstjänstmusik A:Konstigt att man ändrar 696:5 vad gäller takten och betoningen, samma 

sak med 695:4 ändring av takten. Onödiga ändringar. Bra med prefation på Mariadagar.  

Gudstj.musik B: Blir konsertmusik. Invecklat. Det blir fokus på musiken och noterna istället 

för orden. Risk att det blir för svårt för församling och präst. C. Bra att här finns mycket av 

det enkla från Taize och Iona. Bättre än B. Passar till alla alternativa gudstjänster. Men varför 

lovsång på latin ? Ibland tar melodin över orden. D: Kräver kör och komp. Bra till temamässa. 

Verbum kan ge ut den liksom B och E som alternativa mässor ii eget kompendium. Tidstypisk 

musik-kan nog bli förlegad. Passar ej i en handbok men ge ut den separat. E: Den här musiken 

är känd till viss del, men bör ges ut som ett kompendium på sidan om. Upplevs som tolkande 

text- känns långt från ursprunget i bibeltexternas ord. Fina texter och melodier men inte i en 

handbok. Musiken blir viktigare än orden. Kan liksom D vara svår i en landsbygdsförsamling 

med 5 deltagare. Att sjunga "upplyft era hjärtan..." är bra. Bra med 4 Hallelujarop men 

eftersom man verkar gilla många alternativ kunde man ju tagit in några till- katolikerna har 40 

olika Hallelujarop ! De har även ett omkväde till evangelieläsningen under FAstetiden. Det 

skulle vi också gärna vilja ha. I förbön 700:1 så finns en del ålderdomliga uttryck kvar-dessa 

borde revideras. I begravningsbönen: "för alla människors skull "-knepig formulering. 

(synden nämns inte alls). Fundamentala bitar är borta. Det känns också inkonsekvent med han 

och far- i prefationerna till vigsel och begravning. Den som väljer att ha mässa på sin vigsel 

respektive begravning klarar nog att det står han.  Frågorna i formuläret är subjektiva ! I ett 

rörligt samhälle firar vi inte bara gudstjänst där vi bor. Det skulle kunna sägas att det finns 

större behov än längre tillbaka i tiden att gudstjänster på olika håll är utformade så att den som 

kommer tillfälligtvis kan känna sig hemma och delta utan att bli publik och åskådare. Detta 
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skulle tala för att ha kvar en ordning med ett antal mer fixerade gudstjänsttyper enligt den 

ordning som finns i 1986 års kyrkohandbok. Den ordningen har också gett 

kyrkoråd/församlingsråd större möjlighet att ta ansvar för församlingens gudstjänstliv. Det är 

oklart vad det betyder att församlingsrådet får efter samråd med församlingens präster och 

kyrkomusiker får ”besluta vilka i kyrkohandboken angivna former av huvudgudstjänst som 

utöver högmässa ska användas i församlingen”, 17 kap. 6 i kyrkoordningen. Innebörden av 

detta behöver klargöras mot bakgrund av att kyrkoherden beslutar om huvudgudstjänstens 

uppbyggnad och form och tjänstgörande präst om alternativ inom varje moment. Vad kan 

vara det konkreta innehållet i församlingsrådets beslut? Det blir knappast möjligt att besluta 

att det ska firas vad som brukas kallas familjegudstjänster. I regel kan säkert samråd fungera 

bra och leda till gemensamma beslut men regelsystemet behöver hantera situationer där inte 

allt fungerar friktionsfritt. Det förefaller inkonsekvent att kyrkomusiker har vetorätt 

beträffande enstaka psalmer utöver i psalmboken, 18 kap. 4 § i kyrkoordningen, men det finns 

inte motsvarande ordning när det gäller gudstjänstmusiken som helhet 18 kap. 6 och 6a §§ i 

kyrkoordningen.  Det har talats om att domkapitlet inte har ”skarpa” instrument för sin tillsyn 

men nu föreslås att domkapitlet inte ska kunna ingripa i frågor om att använda annan musik 

än den som ingår i kyrkohandboken. Varför ska denna möjlighet tas bort? Det kan knappast 

vara för att man ser en risk att domkapitlet missbrukar sin makt? 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 
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gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Det ska finns på engelska, franska, spanska och tyska. Gärna arabiska också ! 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

51. 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 låg grad 
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52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I ganska hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Dåligt 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Allmän kommentar: Det är för många alternativ vilket gör att församlingen blir utlämnad åt 

enskild präst som väljer. Det är mycket Gud- vi vill ha mer uttryck för treenigheten. Mer 
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Kristus och den heliga Anden.  2.  Varför finns det så många när ändå ordet är fritt ? Det är 

mycket Gud- vore fint med några inledningsord riktade till Jesus Kristus och Anden också. 

Bra med växelläsning men förutsätter att man är nära varandra. Varför inte hämta några 

inledningsord från den världsvida kyrkan ?  5. Löftesord 1 bör tas bort eftersom förlåtelse inte 

nämns-känns   7. Överlåtelsebön 3 är knepig genom att ont och gott jämställs. Det är bättre att 

säga: ta hand om det goda och hjälp oss med det onda... Vi saknar Per Harlings 

överlåtelsebön. 9. Bra med refräng ! 11. Vad menas med undantagsfall? Det står redan att det 

är fakultativt i mässa och därför bör det inte vara något problem ? 12. Frågan är svår att svara 

på. Vad menas med kortare gudstjänst - i relation till vad? 13. Trosbekännelsen ska vara ett 

fast moment i alla huvudgudstjänster. Vi saknar noter till Credo. 14. Bra med ledord vid 

utformandet av förbön. Men vi undrar varför inte bönesvaret: och möter oss med kärlek " är 

med? Den har vi vant oss vid. 15. Lovsägelsen 1: Varför ta bort "han" i svaret. Nu blir det en 

väldig upprepning av ordet Gud.  17. Vi vill ha kvar ordet "som" framför ..en fader och en 

moder..fast byt gärna till en far och en mor. Utan ordet "som" kan det uppfattas som två 

gudar: en pappagud och en mammagud. Det blir inte tydligt att det är en bild och inte ett 

faktum.  Vid brödbrytelsen; byt ut ordet "ty"- väldigt gammeldags. Använd för. Stryk 

"liknande ord"- här ska inte finnas något alternativ. 19. Vi vill stryka nr 4 och 5 -de nämner 

inte "ta bort världens synd". Ge gärna förslag på vad vi säger till de som endast vill ha 

välsignelse. Orden : Gå i Herrens frid" bör vara kvar- då de är en stark sändning Kristus. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

30. Vad menas med påskhymn? 33. Se tidigare kommentarer: Det är mycket GUD-var är 

treenigheten? Han dog för våra synders skull...(saknas i en del alternativ) 34. Konstig fråga- 

vad ligger i teologisk mångfald ?  35. Inte konsekvent genomfört. Vissa ålderdomliga ord 

finns kvar medan andra byts ut till moderna. Ha hellre det gamla kvar och komplettera med 

helt nya som har moderna uttryck och ord. Han gärna några olika alternativ men låt dem 

skiljas åt mer; modern kontra gammal och välkänd. Nu blandas gammalt och nytt och det 

känns inte konsekvent.Nu känns det som många alternativ egentligen är väldigt lika och låter 

likadana.  39. Inledningsord 2 ska bort.  40. Skriv gärna mig/oss- det finns ensamstående 

föräldrar. 41. alt 2 är vackra ord men svårt att höra vad de egentligen betyder. Mer rakt på sak 

som i alt. 1. Ta bort ordet brustenhet-vem använder det? Mer poesi än vad som behövs. 42. 

Räcker med två alternativ eller egentligen ett. 44. Problemet är att ingen längre sjunger med i 

psalmerna vid kyrkliga handlingar. Drastiskt men sant tyvärr. 45. Bra att namnfrågan kommer 

tidigt. 49. Se anvisningarna i gällande kyrkohandbok. Ordningen för bikt bör ej vara bunden-

här behövs frihet att utforma till en del. 57. Bra att dopljuset är med. Inledningsbönen känns 

inte som inledning eftersom fler saker redan hänt, kalla den tackbön istället. Ha bara ett 

bönealternativ-de är för lika som står nu. Vi tycker att frågan till konfirmanderna kommer fel 

och känns fattig. Den nuvarande placeringen och utformning har en helt annan spänst och ger 

också en utmaning mot framtiden. Vill ni.... Vi tycker inte att man ska använda ordet 

"Predikan" utan Redovisning. Det är konfirmanderna som ska göra något- risk att prästen tar 

över annars. Det heter recession och inte procession när man går ut. 

Konfirmationsgudstjänsten känns hattig-var är konfirmanderna. Går de fra och tillbaka under 

gudstjänsten ? De ska ju stå framme vid fråga och tackbön. Ett bättre alternativ är att göra 
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följande: Efter redovisning samlas konfirmanderna vid altarringen och lyssnar till tal. Sedan 

kommer trosbekännelsen och därefter frågan: Detta är den tro som ni är döpta till, vill ni 

konfirmeras och leva i Kristi kyrka och visa Jesu kärlek till era medmänniskor ? Därefter 

säger prästen: Som ett tecken på detta får ni nu gå fram till dopljuset som vi tände i början och 

tända ett ljus som ni sedan bär fram(eller bak) till ljusbäraren. Därefter samlas 

konfirmanderna igen längst fram för bön och handpåläggning (dopfaddrar eller annan vuxen 

som konf. väljer är med.) Sedan går de och sätter sig. 
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138: Kiladalens församling (registrerat: 2016-05-13 16:35:27) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Carl-Johan falk 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska.  Arabiska, Farsi/Dari, Tigrinja kan vara bra åtminstone för att kunna känna igen sig. 

Detta försvåras ju dock ytterligare av att inte längre använda ordet "Kyrie" och istället 

använda "Kristusrop". För övrigt vore det ur denna aspekt bättre att använda Gloria, och 

Sanctus osv. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Först: Svarsenkäten är förrädisk då det saknas kontrollfrågor för att verkligen förstå att vi 

fattat frågan som ni avsett den och att ni förstått vad vi menat.  T ex: fråga 2 om khbf ger 

utrymme för att inledningsordet kan utformas som vi skulle vilja. Svarar man ja för att det ju 

går att utforma den som man själv önskar med egna ord kan det ge intrycket av att man anser 

att de tryckta inledningsorden är bra, vilket det inte alls behöver betyda.   Ordo: bra, men 

namnen Kyrie, Gloria, Credo, Pax, Sanctus, Agnus Dei osv borde användas för att bi inte ska 

bli helt hemmablinda. Detta är ett problem när vi firar gudstjänst med människor från andra 

länder inte minst de asylsökande. Horisonten måste vara lite längre bort än bara det svenska - 

kyrkan är större.   Musik: Bestäm vilka ord som t ex ett Kyrie innehåller och släpp musiken 

fri. De dåliga alternativen kommer att självdö. Vi har använt serie C, men vi vet inte om den 

kommer att hålla måttet om fem år.  Ge alternativ för flera kyrkoårsbetonade kyrielitanior där 

försångare sjunger verser och församlingen instämmer i kyrie eleison osv.  Alternativ där 

församlingssvaret är Gloria och en försångare sjunger lovsången vore också önskvärt. 

Variationen kan göras utan att församlingen behöver sjunga nya saker, men söndagens tema 

och kyrkoåret kan återfinnas hos försångaren. Här skulle ledande texter också vara till hjälp. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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139: Backa pastorat (registrerat: 2016-05-13 22:28:39) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Stenbäck 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

A är inarbetad och har hela kyrkoårsserier.  B är alldeles för svårsjungen.  C fungerar bra som 

en förenklad gregorianik.  D och E har fördelen att de tillhör modernare genrer, men de brister 

framför allt i avsaknaden av kyrkoårsserier.   Det råder olika bedömningar om det stora 

antalet varianter av musik: att den behövs för att återspeglar behoven i kyrkans breda kontext 

eller att man mister känslan av enhetlighet över riket. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, persiska och arabiska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

1. Den gemensamma plattformen för den allmänna gudstjänsten är en mycket god reform.  2. 

Det är gott att lekmannaledda gudstjänster lyfts fram.  3. Det borde betonas mer i ordningen 

hur församlingens aktiva delaktighet kan ges utrymme i utförande och ansvarsfördelning.  4. 

Det vore mycket bra om församlingarna tilläts välja alternativ musik som passar till orden 

utan att det krävs domkapitelbeslut.  5. Barn- och ungdomsperspektivet är inte alls tillräckligt 

representerat, utom i dop- och konfirmationsgudstjänsternas språk.  6. Språket må vara 

inklusivare på ett plan, men det finns fortfarande många texter som har en alltför 

svårtillgänglig språkdräkt för att teologin skall bli tydlig för ovana, vilket hindrar igenkänning 

och känslan av delaktighet.  7. Det finns ett rätt stort antal språkliga/ teologiska 

formuleringsdetaljer som skulle må bra av att finslipas. a) Alternativa beteckningar för Gud 

än ”Herre” kan delvis motiveras med att det finns fler benämningar också i Bibeln. Men man 

bör inte glömma att ordet motsvarar JHWH/Adonai som översattes till Kyrios i NT. Att 

”Jesus är Herre” legitimerar heller inte den jordiska makten, snarare är det en bekännelse som 

totalt relativiserar och undergräver jordiska härskares anspråk. Dessa aspekter bör inte gå 

förlorade; kanske kunde man skriva HERRE för att förtydliga bakgrunden när ordet används. 

b) Om stora betydelsebärande ord som ”nåd”, ”synd” och ”barmhärtighet” används bör de 

inte staplas för tätt inpå varandra som i bön om förlåtelse 5.  c) Att Synd/ rättfärdighet i 

grunden handlar om relationer kommer inte fram, eller uttrycks med kulturellt obegripliga 

termer (se bön om förlåtelse 5). Oftast beskrivs annars bara symtom som verksynd eller 

underlåtelsesynd.  d) Endast förlåtelseord 4 kopplar tydligt till Jesu försoning.  Förlåt oss ”för 

Jesu skull” borde finnas med på flera ställen.  e) Det skulle vara bra med nya ord som väl 

kunde motsvara ”förbarma dig”. f) Det är bra med flera alternativ som låter församlingen 

upprepa liturgen, så att det blir lättare att sjunga eller deltaga. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

(Forts) g) Det finns både för- och nackdelar med texter på latin: Det ger en igenkänning för 

deltagare med internationell bakgrund, men annars är det obegripligt.  Rubrikerna på latin 

känns onödiga. h) ”Så lyder Bibelns ord” är vi frågande inför.  ”Gör ditt ord levande” kunde 

hellre formuleras som: ”Låt ditt ord leva i oss”. i) Efter trosbekännelsen föreslår vi utrymme 

för församlingens vittnesbörd eller profetiska ord. Tacksägelser och pålysningar passar bättre 

i förbönen eller i slutet av gudstjänsten. j)  Det är utmärkt med anvisningarna för lokal förbön. 

Ta gärna med även den klassiska strukturen: Världen – Kyrkan - De lidande - Vår församling. 

k) Bönesvaret ”Hör vår bön” låter opersonligt och imperativiskt. Det bör inledas med ett 

tilltalsord. l) Bönen vid offertoriet bör vara lika aktuell vare sig man bär fram kollekt eller ej. 

m) Flera av prefationerna är dåligt synkade med föregående inledning, t ex så att Jesus Kristus 

upprepas.  n) Det är bra med en Mariaprefation. Vissa vill även ha en för helgondagar. o) 

Kristus skall komma åter ”i härlighet” p) Nattvardsbön 3 har lite otydlig försoningslära, 
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tveksam realpresens. Orden ”genom din Ande” kan tas bort för att ge mer kroppslighet, och 

det kommer ändå en epikles senare.  q) Fader, Son och Ande ger bättre teologi när det gäller 

treenighetens inbördes relationer, och så att man undviker modalism. Detta väger tyngre än 

aspekterna i Skapare, Frälsare och Livgivare. (Skaparfunktionen kan dessutom tillämpas även 

på Sonen och Anden som var med i skapelsen). r) Det finns flera delar av liturgin, inte minst i 

nattvardsbönen, då församlingen skulle kunna läsa orden tillsammans istället för bara prästen. 

s) Det finns flera fina formuleringar som skulle bli ännu bättre med enkla omkastningar av 

ordningsföljden mellan meningar. t) Konjunktivformerna bör inte offras, indikativ har en helt 

annan innebörd. u) Förslaget befinner sig mittemellan språklig bearbetning och helt ny 

handbok. 
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140: Vindelns församling (registrerat: 2016-05-14 00:24:03) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Fredrik Juul 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Serie B Vacker men för svår. Serie C en harmonisk och stilistisk helhet med enkla och 

tilltalande melodier som vi tror är hållbara länge. Serie D Kräver erfarna sångare och övning. 

Serie E folklig men inte harmonierande. Splittrad musikalisk stil mellan de olika liturgiska 

momenten 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Invandrarspråken: Dari, Persiska, Syriska/Arabiska, Tigrinska, Amarinska, m m plus 

världsspråken 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Almänna kommentarer Materialets mängd och den relativt korta remisstiden gör remissen 

nästan omöjlig att svara på. Här gör vi ändå en ansats, med utgångspunkt i de ordningar vi 

provat att använda och de nedslag vi gör på några punkter i det omfattande materialet. En 

annan svårighet med remissen är frågornas formulering. Mångfalden i handboksförslaget gör 

att många kan svara att man i hög grad kan utforma den gudstjänst man vill fira. Det säger 

dock inte att vi tar ställning till om alternativen är bra eller dåliga. Generellt sett finns en 

bredd där vi uppskattar det nyformulerade för att det passar i vår tid, men också att 

möjligheten att stanna kvar i de etablerade formuleringarna finns kvar. Är det bra med en sån 

bredd i materialet? Vi tror att det är viktigt att känna igen sig i gudstjänstordningen när man 

kommer till kyrkan för att fira gudstjänst. Med många alternativ i en handbok ökar risken att 

gudstjänster skiljer sig stort mellan olika kyrkor, men å andra sidan ökar chansen att varje 

församling kan forma en lokal gudstjänst som passar församlingens stil och gudstjänstrum.  

En generell synpunkt om de liturgiska partierna där prästen förutsätts sjunga: Det är bra när 

det finns alternativ som kan läsas, eller när det är tydligt att man kan låta nån annan än prästen 

sjunga. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Kommentar till resp fråga 2, 3, 4, 5, 6, 7 De alternativ man väljer ska gärna harmoniera med 

varandra i språkdräkt. Kanske skulle det i stället finnas ”sjok” med harmonierande 

inledningsord, bön om förlåtelse, förlåtelse ord o s v Hur många alternativ behövs? För många 

är mer förvirrande, det räcker med färre alternativ som är olika till sin karaktär. 4 alternativ 

som förlåtelseord och tackbön är lagom för att bibehålla bredd, öka igenkänningen och göra 

det lättare att välja. 7 Gärna ytterligare ett alternativ som är nytt men med mer djup och 

möjlighet till reflexion. 13. Behöver undantagsfall definieras? 19 Saknar allmän 3 från HB 86 

33. Om man väljer de mest utslätade alternativen så riskerar man att tron och läran urvattnas, 

även om de ryms inom tro, bekännelse och lära. 
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141: Frustuna församling (registrerat: 2016-05-14 10:59:39) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lena Fagéus 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 



1297 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Det som är svårläst i det gregorianska alternativet när man tagit bort flaggorna. På  många 

ställen är det svårt att få ihop text och melodi, betoningarna kommer inte alltid naturligt. 

Tonarter generellt ok.  Generellt håller inte alternativen i serie B - E i kvalitet. Lägg hellre 

dessa alternativ samt andra alternativ i en bank som församlingar kan tanka hem vid behov. 

Detta också möjligt att utvidgas och nyskapa.  Svårsjungna partier för prästerna.   Positiva till 

att man som församling har stor frihet att välja och forma sin gudstjänst lokalt.  Svenska 

kyrkan måste lyssna på den starka kritik som har framförs av kyrkans musiker och andra 

aktörer t ex Musikaliska Akademien.   Positivt att det finns ett alternativ för sjungen dopbön.  

Synpunkterna skiljer sig ganska mycket om vi frågar kyrkomusikern eller 18 åriga 

kyrkvärden. Omöjligt att ge ett enigt svar från församlingen. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

ja det skulle vara engelska då eftersom vi får alltfler personer i församlingen som kommer 

från alla håll i världen. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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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71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi skulle gärna se att det finns en utveckling av en slags bank av texter och musik som man 

kan ta hem och komplettera handbokens alternativ med.   Skulle gärna se fler alternativ av 

syndabekännelser, bön om förlåtelse.  Vi tror att vi kommer att kunna forma gudstjänster som 

vi blir nöjda med och som också kan vara i en god variation under året och vid särskilda 

tillfällen.  Det finns vissa texter som känns torftiga.  Och musiken finns det starkt 

divergerande åsikter om i vår församlingen. Musikerna hävdar väldigt starkt svagheten i serie 

B - E. Medan ungdomarna och flera andra i församlingen har varit mycket positiva till flera av 

dessa alternativ. Svårigheten är väl att hitta det som blir slitstarkt. Det bästa även där är nog 

en bank där man kan hämta nytt material och där det finns en möjlighet att fler kan skriva och 

bidra.  Det finns ganska många i församlingen som är kritisk mot det inkluderande språket. 

Samma grupp av personer vill också gärna behålla gamla Fader vår, och helst helt utesluta 

Vår Fader.   Det finns hos dem en rädsla att trivialisera och förflacka det heliga.   Men 

eftersom det är en sådan stor valfrihet i förslaget tror vi alla att vi kan utforma gudstjänster 

som passar här hos oss. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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142: Sala-Norrby-Möklinta pastorat (registrerat: 2016-05-14 

11:12:18) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kenth Johansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

D anses av många som ett positivt anslag men några uppfattar att den är svårsjungen. Det 

gäller inte minst Kyriet där det för församlingen är svårt att uppfatta försångare kontra 

församlingssång. Det kan ju i och för sig vara en layout, men kritiken mot Kyriet har hörts 

från många håll, också från de som i övrigt tycker om D 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Franska, Tyska, Spanska. Nu har vi också behov av Dari, Arabiska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 



1312 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

D-SERIEN: D är den serie som fått ris och ros när vi prövat: Uppfattas visserligen av många 

som lättsjunget och positivt, medan många uppfattar det svårt med synkoper. Musik som 

bygger mycket på synkoper bör understödjas av rytminstrument. Serien känns varken modern 

eller nutida. Några uppfattar att D bäst passar för ungdomar - att musiken är "billig" och 

svårsjungen också för en solist. Musiken till "änglarna i himlen är ogörlig att hänga med i" - 

det skapar utanförskap. Musiken till D-serien skriver en person "saknar helt helighet".  Från 

en församlingsbo: "Jag tror den liturgiska musiken ska vila i gregorianiken som funkar i 

kyrkorummets akustik. Genrebreddning och modernisering görs bäst i psalmsång och musik 

som inte är församlingssång. Får vi en trygg hemmaplan på det sättet kan vi göra spännande 

utflykter i techno eller mellmässor utan att tappa bort oss".  ALLMÄNT: Hela förslaget kunde 

ha utgjort ett tillägg (jfr "psalmbokstillägget")  Kunde ha varit fler kvinnliga tonsättare bakom 

förslaget.  BARNPERSPEKTIV: Vi uppfattar att det barnperspektivet, ungdomsperspektivet 

och genusperspektivet är alldeles för svagt och med för lite nytänkande i inledningsord, böner 

och övriga texter. Fortfarande för mångordigt med mycket kyrkiska. Detta blir extra tydligt 

vid anpassning till Gudstjänst med fokus på barnverksamheten, där man mest låtit den gamla 

familjegudstjänstens material vara kvar utan mycket nytänkande och vid ordningen för 

dopgudstjänst. Längden på texter och böner är fortfarande för långa ur barn och 

ungdomsperspektiv  SAMTIDSPERSPEKTIV: För lite material har fångats upp av samtida 

förnyare av församlingsarbetet. Ex: Pilgrimsrörelse, Andlig vägledning, Sinnesroandakter, 

Taize.  TEOLOGISKT PERSPEKTIV: En allvarlig teologisk invändning är att materialet 

präglas av föreställning att Gud finns utanför människan och griper om och när vi ber. En 

nutida Gudsbild är att Gud finns inom oss och verkar genom oss där människan är 

myndigförklarad och medskapare.   TEXTERNA och Bönerna är fortfarande för mångordiga 

och beskriver vem Gud är (som om Gud inte vet det bättre än vi - behöver vi presentera Gud 

för Gud?)  BRA KONFIRMATION: Bra att frågan till konfirmanderna kommit, men 

placeringen är märklig. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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143: Tomelillabygdens församling (registrerat: 2016-05-14 14:23:34) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Susanna Adner 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 



1315 

 

10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 



1316 

 

21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Var finns glädjen i prefationen inför jul och påsk? (C-delen) Du är helig ska klinga i 

originaltonart (E-delen) liten ters upp. O Guds lamm, en unison sång, utan försångare. 

dessutom ska det sjungas trefalt.  Trefalt gäller också Helig-ropen (D-delen) i texten samt att 

det saknas rätt teologi - välsignad vare han som kommer i Herrens namn... 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska, tyska, franska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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144: Svenska kyrkan i Rotterdam (registrerat: 2016-05-14 14:50:27) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Rengefors 

 

Befattning 

Kyrkorådets ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Den liturgiska musikens Serie A, med sin förankring i Svenska kyrkans liturgiska arv, och 

Serie C med sin ekumeniska utblick bör ingå i Hb. Övriga musikserier saknar tillräcklig 

bärighet för att ingå i en Hb och kan därför utgöra tillägg eller utgå helt och hållet. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Konfirmationsgudstjänsten  Konfirmationsgudstjänstens liturgi är alldeles för ostrukturerad 

och olik den gamla för att kännas motiverad.  Redovisningen bör återinförs som eget moment. 

Konfirmationsfrågan bör placeras efter trosbekännelsen i stället som nu efter en egen 

doppåminnelse. Tanken att det är dopet och inte tron man bekräftar är teologiskt korrekt men 

det blir liturgisk fel som man gjort nu. Dopet är kopplat till ett liv i kyrkans gemenskap. 

Trosbekännelsen är framför allt en bekännelse till kyrkan. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Texter och böner  Variationen och det stora utbudet av böner och andra texter är för stort. 

Äldre traditionsstoff av hög litterär och teologisk kvalitet står sida vid sida med modernt språk 

av skiftande kvalitet som fläckvis  lutar åt ren pekoral. Vi menar också att strävan efter ett sk. 

inklusivt språk går över styr. 
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145: Månsarps församling (registrerat: 2016-05-14 15:02:52) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lars Johansson 

 

Befattning 

Kyrkorådets ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Månsarps församling är positiva till förslaget. En synpunkt på ordalydelsen i Överlåtelsebön 

nr 2 (sid 49) Står: "Därför överlämnar jag mig......." Förslag: " Som ett lerkärl överlämnar jag 

mig........." 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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146: Rimbo pastorat (registrerat: 2016-05-14 15:12:04) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bo Ekstrand 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Angående förslaget till ny handbok i Svenska kyrkan, musikdelen  Om det här förslaget går 

igenom kommer gudstjänstmusikens standard sänkas katastrofalt. Visserligen finns A-delen 

kvar och även B-delen är tänkbar, men den kan upplevas som alltför svår för en församling. 

Särskilt prästernas partier är onödigt knepiga. C, D och E är mycket banala. Vem bestämmer 

vad som ska användas i församlingen? Det går snabbt att rasera värdefull enhetlighet. I 

princip har det varit samma gudstjänstmusik över hela landet var man än kommit i Svenska 

kyrkan. Går det här igenom blir det troligen väldigt olika mellan församlingarna.  Elsa 

Rundgren-Johansson Kyrkomusiker 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 låg grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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 låg grad 
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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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147: Östervåla-Harbo pastorat (registrerat: 2016-05-14 16:47:20) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Cecilia jansdotter 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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 har använt Kristusropet: Kristus se oss,hör vårt rop, genomlys vårt mörker, i din nåd 

förbarma dig, vänd ditt ansikte till oss - som härmsång alt härmläst. Det har bemötts mkt 

positivt. Vi har användt Laudamus D1, också det har mottagits positivt som en frisk fläkt. 

Lättsjungen och glädjande. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 



1353 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 



1354 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Den samlade åsikten är att det var en alldeles för kort remisstid för att hinna göra sig en god 

uppfattning. Det lilla vi prövat har dock berikat vår högmässa, vi har skapat möjligheter för 

större delaktighet med växellästa inlednings- och sändningsord. Vi har också kunnat blanda 

gammalt och nytt på ett bra sätt. Rätt, lätt och innerligt är en av kommentarerna. Vi har valt 

att lägga kristusropet före bönen om förlåtelse-det har känts mycket bra! 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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148: Göteborgs Vasa pastorat (registrerat: 2016-05-14 17:03:41) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Björn Bäckersten 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår 

 

12. Att vid en kortare gudstjänst ha färre bibelläsningar, andra bibeltexter än 

evangeliebokens, färre psalmer och att förkunnelsen kan ske i samband med 

Inledningsordet anser vi är: 

Avstår 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Avstår. Se nedan fritext. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

--- 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 



1363 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

[Inget svar] 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Huvudsynpunkter Kyrkorådet för Göteborgs Vasa församling förordar: • att beslutet tas om en 

ny kyrkohandbok utifrån förslaget, eller med förslaget som huvudsaklig grund. Om sådan 

möjlighet inte ges förordar vi: • att besluten om möjlighet till förenklad anmälan av 

användandet av annan gudstjänstmusik likväl genomförs.   Kommentarer 1. Allmänt. a. 

Förslaget är genomarbetat och prövat i olika former sedan 2000. Särskilt i sin nuvarande 

utgåva, där mycket av materialet från HB -86 återinförts, tror vi att handboken kommer att 

erbjuda många väl fungerande alternativ för den allmänna gudstjänsten. b.  

Alternativrikedomen har både goda och mindre goda effekter; igenkännandet inom 

kyrkoprovinsen minskar å andra sidan ges utrymme för en variation av spiritualitet och 

pastorala hänsyn. 2. Textmaterialet i kyrkohandboksförslaget 2016 (HBf -16). a. Vi finner det 

bra att kunna komplettera ett äldre (ofta bibliskt och välkänt) bild-, benämningsspråk och 

ordval med ett nyare mer mångfacetterat (och likväl ofta bibliskt) ordval. b. Mindre lyckat är 

när Jesusnamnet, pronomina eller tilltalsordet Herre allt för ofta byts ut mot mer övergripande 

benämningar. 3. Musikmaterialet i kyrkohandboksförslaget 2016 (HBf -16). a. Här är mycket 

sagt och framfört i den allmänna debatten; och, så långt vi förstår, har hänsyn tagits till detta i 

den senaste utgåvan. b. Samtidigt som vi värdesätter kontinuitet med det kyrkomusikaliska 

arvet (såsom A alternativet) uppskattar vi försöken att ge exempel på en varierad mångfald 

musik. En del av detta material har redan prövats i Göteborgs Vasa församling. Allt kommer 

dock säkerligen inte att vara så slitstarkt att det fortfarande brukas om 900 år. c. En betydande 

öppning ges i tanken om ett enklare förfaringssätt att få tillstånd till att använda ny musikdräkt 

i gudstjänsterna; vilket vi bejakar.  Antaget (och insänt separat 2016-05-14) Göteborgs Vasa 

församlings kyrkoråd 2016-04-26 § 29 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

--- 
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149: Fagereds pastorat (registrerat: 2016-05-14 22:33:58) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Henrik Lindman 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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: 

Dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Dålig 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

70. 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 dålig 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska dåligt 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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150: Svenska kyrkan i Los Angeles (registrerat: 2016-05-15 03:52:14) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Staffan Eklund 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Märkligt uttryck "Kristusrop"  - vi ropar på Påsknatten, varför?  Varför är inte längre "Fader 

Vår" längre med som tydligt alternativ till "Vår Fader". Här i en utlandskyrka är den gamla 

Fader Vår viktig att behålla, många är tacksamma över att få be den bön man "kan"..  

Dopgudstjänsten Vad betyder det att det står "Prästen/ledaren" som leder olika moment i 

Dopgudstjänsten? Trodde det var självklart i vår kyrka att endast prästen kan leda 

gudstjänsten? En annan sak med Dop i krissituation. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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151: Svenska kyrkan i Oslo (registrerat: 2016-05-15 10:55:48) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Per Anders Sandgren 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Det finns mycket att kommentera i detalj. Vi nöjer oss med några övergripande punkter. 

Läsbarheten är genomgående god. Funktionaliteten är också god. Relation musik och text är 

god i församlingens gemensamma delar men i liturgens delar fungerar den bäst när det noteras 

med punktnotering och inte den fast utskrivna. Vi överraskas över att A inte omarbetats 

utifrån den stora forskning och erfarenhet som gjorts de senaste decennierna. Den fungerar 

men kunde genom omarbetning bli än mer församlingsvänlig och användbar. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska, tyska, arabiska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi har synpunkter och frågor avseende musikmaterialet. - Varför finns inga nya alternativ av 

liturgisk musik som följer "responsorial modell", d v s med församlingssvar som speglar 

försångarens melodi eller är återkommande? Det finns sådant för Kyrie och Gloria i serie A, 

men inget för Sanctus eller Agnus Dei, och inte i det nyskrivna materialet. Det anser vi är 

olyckligt. - Varför finns inga förslag på sjungna Vår Fader och Credo? I Norge finns det 

folkliga och använda sådana i kyrkotonal stil. Det hade varit ett tillskott om sådant 

kompletterats i serie A. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Den fråga som dominerar remissvarsformuläret, nämligen den om ”förslaget ger möjlighet att 

utforma gudstjänsten som församlingen önskar” är viktig. En annan viktig fråga är hur väl 

förslaget speglar handboksarbetets målsättning att skapa stor igenkänningsbarhet. 

Igenkännbarhet kan vara i såväl tro, bekännelse och lära som i praxis. I vårt remissvarsarbete 

har somliga framfört synpunkter på att den stora mängden alternativ vid vissa moment kan 

försvåra möjligheten till igenkänningsbarhet i praxis. 
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152: Solberga pastorat (registrerat: 2016-05-15 11:17:23) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Wannebo 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

//Kyrkoårets växlingar//. Det musikaliska uttrycket för kyrkoårsväxlingen saknas i de nya 

alternativen B-E med undantag av prefationen. detta gör dem mindre användbara. //Serie A//. 

När alternativen är så många borde de moment av mässmusiken som idag finns i psalmboken 

finnas kvar som alternativ. detta gäller såväl kyrkie och laudamus som sanctus, agnus dei och 

förbönerna. //Serie D//. Vissa texter upplevs urvattnade. Vi saknar beskrivningen av gud som 

Fader, Son och Ande eller att Guds Lamm "tar bort världens synd". Att Guds Lamm kommer 

till oss som vin och bröd saknar ju innebörd om inte Guds Lamm offrats för världens och min 

synd. //Lovsångstraditioner//. Vi saknar ett alternativ från lovsångtraditionen a la "Jubla i 

Herren". 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Dåligt 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. 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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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

//Språket//. Strävan efter det inklusiva språket gör ibland uttrycken platta, som t.ex. den 

konsekventa användningen av ”Gud” när ett pronomen vore bättre. Det tycks finnas en viss 

farhåga för att beskriva Gud som Fader, Son och Ande. Det är ju ett bibliskt uttryck som väl 

skall återfinnas i gudstjänstordningen  //Herrens bön//. Den traditionella ”Fader Vår” borde 

vara ett likvärdigt alternativ till ”Vår Fader” i momentet Herrens bön. Då det ges så många 

alternativ för varje gudstjänst måste varje församling trycka sin egen agenda. Att ha alternativ 

till herrens bön blir därför inget problem och man kan tillmötesgå mångas önskan att behålla 

den äldre lydelsen.  //Vigselordningen//. Ett alternativ med förbön där brudparet får benämnas 

man och kvinna saknas vilket nästan gör det lite löjligt eftersom mer än 99% av vigslarna är 

mellan man och kvinna  //Begravning av dödfödda barn//.  Bra med en ordning för begravning 

av barn i späd ålder.  Dåligt med en ordning för begravning av dödfödda barn -Att införa en 

ordning för begravning av dödfödda barn verkar vara att gå för långt. Det innebär ju för de 

flesta att ett dödfött barn bör begravas med en gudstjänst i svenska kyrkans ordning och det är 

väl inte kyrkans mening och säkert inte alltid det bästa för föräldrarna. Begravning av ett 

dödfött barn handlar mer om sorgebearbetning än att i ritens form överlämna en människa  

och hennes relationer i Guds händer efter avslutat jordeliv. Att ha som förslag att säga ”du gav 

honom/henne livet… verkar också snarare obetänkt än genomtänkt. Eftersom handboken 

sätter normen för de kyrkliga handlingar vi utför bör förslaget utgå. Överlåt åt kloka präster 

att efter behov utforma den sorgeritual som en familj som fått ett dödfött barn behöver och 

inför inte en särskild ordning för detta som människor mitt i sorgen dessutom behöver ta 

ställning till. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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153: Söderala pastorat (registrerat: 2016-05-15 13:07:14) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kenth Burvall 

 

Befattning 

Kyrkorådets ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Det bör finnas möjlighet till sjungen Dagens bön liksom Psaltarpsalm. Vi ser gärna förslag till 

trinitariska psalmer. Vi saknar delar som tagits bort ur Gudstjänstmusik A. Gudsmusik D 

upplevs svårsjungen. Varför inte ge ut separat mässordning med kompletterande anvisningar. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

I sin helhet 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 



1408 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 



1412 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Beklagar att konjunktiven försvunnit ur svenska språket. Välsignelsens "välsignar och 

bevarar" blir faktum istället för en önskan om Guds välsignelse. Vid konfirmandmässan 

ställer vi helst Frågan efter trosbekännelsen liksom vi gör i dopet. Det förstärker kontinuiteten 

i handlingarna. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



1413 

 

 

 

154: Örnsköldsviks församling (registrerat: 2016-05-15 13:35:30) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Marie Edström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 



1416 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

[Inget svar] 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 

 

39. 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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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

70. Det föreslås att det införs en KO 18 kap 6 a§. Där föreslås en förenklad 

beslutsordning jämfört med idag när man vill använda någon annan musik än den som 

ingår i Kyrkohandboken. Denna förenklade beslutsordning anser vi: 

Varken dålig eller bra 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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155: Bergsjö församling (registrerat: 2016-05-15 14:02:34) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kajsa Berg 

 

Befattning 

komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Enligt vår kantor är det för många olika alternativ och rörigt för musikern att hitta rätt sida. 

Mässmusiken är i huvudsak under all kritik även om det finns undantag som går att använda. 

Mässboken 1986 duger och ännu hellre1942 års mässbok som har en fantastisk gammal 

harmonilära. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, arabiska, persiska, tigrinja, thailändska - vi lever i ett samhälle där vi behöver nå ut 

till människor med många olika modersmål. 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

44. 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? 

Avstår 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. I vigselgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men placeringen är 

flexibel.  Gör detta att ni kan fira vigselgudstjänst på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska dåligt 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Svarsformuläret känns ledande. Med så många olika alternativ i varje sammanhang känner 

man sig tvingad att svara att man kan utforma gudstjänsten som man vill fira den "I ganska 

hög grad". Det finns alltid något man kan känna sig bekväm i även om en majoritet av 

alternativen känns olämpliga. Därför innehållet detta svar ett  antal "Varken hög eller låg 

grad" för att inte bli missledande positivt bara för att det i samtliga fall finns NÅGOT 

alternativ som är acceptabelt.  Många frågor avseende musiken har besvarats med "Avstår" då 

församlingsbor och kyrkomusiker har mycket skilda åsikter.  Det har visat sig möjligt att fira 

en hel gudstjänst (dock ej huvudgudstjänst) utan att nämna Jesus Kristus en enda gång. Det är 

inte bra.  Att lägga Dagens bön undre rubriken Samling känns som ett feltänk. Dagens bön 

hör samman med dagens texter och bör hellre ligga under rubriken Ordet. Skall den 

nödvändigtvis in under Samling bör den åtminstone kallas Samlingsbön.  Valfri placering av 

obligatoriska psalmer leder lätt till röriga gudstjänster där det är svårt att känna igen sig.  

Grupper i församlingen har  olika uppfattningar om saker. Där t.ex. en grupp anser att en 

förenkling är bra anser andra att den tar bort det högtidliga och speciella med en gudstjänsten.  

Så gott som alla i församlingen är eniga om är att vi har klara pastorala skäl att behålla Fader 

vår istället för att försöka tvinga på folk den otympliga och klumpiga Vår Fader. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Det är synd att nattvardsbönerna inte i större utsträckning tar fast på BEM:s 

rekommendationer. Denne brist försvårar och försvagar det ekumeniska samarbetet. De flesta 

böneförslagen skulle må bra av att anamanes och epikles infördes.  Församlingsborna 

upplever att ändring av Gemensamma gudstjänster till Allmänna gudstjänster är ett dåligt 

förslag. Gemenskap upplevs positivt, allmänt är något som upplevs oseriöst och kanske t o m 

betydelselöst.  Teologin i konfirmandgudstjänsten borde kunna utvecklas mycket mer 

eftersom det handlar om konfirmander, unga människor med tankar, frågor och idéer som 

arbetat en längre tid med just dessa frågor. Att inte respektera det engagemang de lagt ner i 

sin konfirmationstid i gudstjänstens teologi är att inte heller respektera dem som människor.  

Varför handlar påsknattsmässan så mycket om dop? Oavsett traditioner finns det andra viktiga 

och värdefulla tema att lyfta fram denna natt. det blir för mycket dop och för lite utrymme för 

andra möjligheter. 
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156: Vallentuna församling (registrerat: 2016-05-15 14:35:53) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Åsa Enerbäck Barklund/Elias Eriksson 

 

Befattning 

Kyrkoherde/Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

- Spelsatserna i framför allt serierna C-E bör ses över och prövas mot traditionell, sträng sats. 

Det går givetvis inte att genomföra sträng sats i alla stycken - viss musikalisk stil medger inte 

denna typ av satsteknisk konsekvens - , men man bör försöka med detta så långt det är 

möjligt. Det strikta och förtätande satstekniska förfarandet skall sedan förenas med praktisk 

och sångbefrämjande spelbarhet. Detta kräver mycket arbete och musikalisk 

genomreflexion,men det bör vara möjligt.  - Nås rekvisiten ovan på ett rimligt sätt, får man 

det "djup" i hantverket som skapar slitstyrka söndag efter söndag.  - 

Melodilinjen/sopranstämman i Prefationernas ackompanjemangssatser måste tas bort, denna 

dubblering av liturgens sånglinje skapar en olycklig låsning av hela det musikaliska förloppet.  

- Man bör skriva renodlade orgel - eller pianosatser, alternativa satser är inte på något sätt fel. 

Vissa satser i förslaget känns som kompromisser mellan piano och orgel och detta mellanting 

skapar musikalisk frustration.  - Man upplever att lättillgängligheten varit vägledande princip 

och att den ibland fått råda över djupdimensionen och den akuta textkommunikationen.  - De 

kollektivt sjungna lovsångsmomenten är svåra idag, isht Laudamusavsnitten: man bör fundera 

över hur man kan förena tydlig och äkta transcendens med kontaktskapande immanens i 

Lovsånger som inte bara blir ett "livsbejakande" och pliktbetonat upptempomoment i en ärvd 

högmässostruktur. Ord och musik i sådana här satser kan lätt slira och bli konventioner.  - Det 

går sannolikt att under ett antal år leva med melodierna i förslaget om de ges väsentligt mer 

reflekterade och därmed kraftfullare spelsatser. 
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28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Varken dåligt eller bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 
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57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Avstår 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

68. 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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69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vänligen se svar inskickat till kyrkohandboken@svenskakyrkan.se 15/5 namngivet 

"Vallentuna församlings fritextsvar". I korthet framförs följande synpunkter:  Huvudsakliga 

styrkor: Det är uppenbart att goda intentioner styrt arbetet - tillgänglighet, normkritisk 

medvetenhet och problematisering av nedärvda manliga pronomen för Gud är saker som kan 

hjälpa evangelium att bäras fram rent och klart, så att sådant inte står i vägen för det centrala i 

kyrkans budskap. (Samtidigt får sådana hänsyn inte bli egenändamål, så att de i sin tur hamnar 

i vägen för evangeliet eller gott språkbruk. Mer om detta senare.)  Nya formuleringar har 

ibland aktualiserat innebörden i moment.  Det är bra att den äldre versionen av Fader vår 

fortsätter finnas med som alternativ där så är pastoralt lämpligt.  Bitvis ger handboksförslaget 

ett mer direkt tilltal till församlingen. Detta är bra för alla åldersgrupper.  Vigselordningen är i 

sin helhet bättre än den som finns i HB86.  Både i dopordningen och vigselordningen ges 

många förslag på bra bibelord. Det är ett gott urval som gjorts.  De förändringar som gjorts 

sedan HBF12 är genomgående goda – det är rätt spår som är hittat, och vi hoppas att man 

vågar följa det ännu längre.  Som helhet upplevde stora delar av församlingen att förslaget 

rymde vårt gudstjänstliv - vi kunde fira gudstjänst ungefär så som vi vill utan att bryta mot 

förslagets ordning.   Det är dock vår åsikt att det finns allvarliga brister i förslaget, brister som 

måste rättas till innan handboken tas i bruk: Det saknas en huvudlinje – allt är alternativ och 

undantag. Vi skulle önska en större tydlighet i vad som är en ”standard-högmässa” i Svenska 

kyrkan, så att igenkänning vid firande på annan ort eller i annan församling finns. Risken är 

stor att handboken som ”plocklåda” kommer att bidra till särtraditioner som inte håller oss 

samman, utan drar isär, vilket torde vara motsatt handbokens syfte.  Vi är starkt emot att 

följande del av konfirmatonsgudstjänsten saknas i handboksförslaget: ”P Detta är den tro som 
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ni är döpta till. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era 

medmänniskor? Konfirmanden svarar: Ja”  Detta av två skäl, utifrån pedagogik, teologi och 

liturgisk dramaturgi:  Helt enkelt ett aktivt JA från konfirmanden. Vad är det som gör att vi 

som kyrka vill ta bort en viktig bit där vi förmedlar en positiv syn på tro och växt in i 

andlighet? Konfirmanderna själva uppskattar att få säga JA och ta ansvar för sin tro och 

fortsatta växt som andliga människor. Detta har varit kyrkans styrka: vi bemyndigar unga 

människor. Ska vi liksom allt annat i samhället bli slätstruket och intetsägande med en misstro 

till unga människor förmågor? Låt detta vara kvar i handboken som ett alternativ.  

Liturgiskt/dramaturgiskt sker en stor förändring i och med förslagets placering och 

utformning av frågan som fakultativ fortsättning på inledningsorden: frågan upphör vara en 

naturlig höjdpunkt i gudstjänsten, och blir ”bara” en inledning. För tydlighets skull kan det 

jämföras med vigsel eller dop, där samma förändring skulle ge att vigselparet i gudstjänstens 

inledning frågas ”vill ni gifta er och leva med varandra?” istället för de nuvarande frågorna, 

eller att dopförälder/-rar inledningsvis frågas ”vill ni att ert barn ska döpas?” istället för frågan 

efter trosbekännelsen. Det alternativ som införts duger helt enkelt inte som substitut för den 

fakultativa frågan efter trosbekännelsen!  En genomgående reaktion hos Vallentuna 

församling på handboksförslaget, både gällande musik och på annat sätt uttryckt teologi 

(böner, texter, inledningsord etc.) är att lättillgänglighet tycks ha blivit ett egenändamål, 

snarare än medel för att frambära en fullödig teologi och liturgi. Teologin och musiken saknar 

ofta djup och bredd. En av flera allvarliga konsekvenser av detta är att Svenska Kyrkans lära 

inte framkommer tydligt. Några allvarliga exempel: 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Begreppet ”brustit/brustenhet” figurerar på minst 2 ställen (Bön om förl. 4 och det 2:a alt av 

Bef.bön vid dopet). I fallet ”brustit”, tycks det vara ”syndat” som ska motsvaras, och i fallet 

”brustenhet” tycks ordet ”ondska” vara motsvarighet. Orden är ej analoga o bidrar ej till 

förståeligt tal el. tillgänglig o tydlig teologi. Luddighet är inte svaret på de pedagogiska 

problemen som termerna ”synd” och ”ondska” kan medföra. Båda bönerna bör strykas.  

Musikserier C-E ger ett ofärdigt intryck.  Det kan, pga. otydlighet, finnas risk för konflikt 

mellan ”popmusik” och ”konstmusik” - vilket hantverk ska väljas? Mer genomarbetade 

spelsatser skulle kunna åtgärda detta.  Personliga, bibliska o relationella Gudsbegrepp har fått 

lämna plats för det avlägsna och allmänna ”Gud”. Vår Gud är i sig själv relationell - Fader, 

Son och Ande. ”Jesus är Herre” var kyrkans första bekännelse. Avpersonifieringen leder till 

avstånd och bristande relevans. ”Gubben på molnet” som inte egentligen har med oss 

människor att göra riskerar att bli den dominerande gudsbilden. Noteras bör att detta är en 

genomgående upplevelse i församlingen: de inledningsord och de böner som tilltalar ”Gud” 

upplevdes genomgående som mindre relevanta och tillgängliga än de som tilltalar ”Jesus 

Kristus”/”Herre”/”Fader”. Om ambitionen är att bredda den traditionellt manliga Gudsbilden, 

föreslås av oss fler bilder istället för färre. Det upplevda resultatet är motsatt ambitionen. 

Kanske inledningsorden kunde rymma fler bilder av Gud hämtade från Bibeln?  Fler 

trinitariska Gudsbilder önskas.  Språk och teologi tycks ofta utgå från den som är där första 

gången. Fördjupning, lärjungaskap och växt ges för lite utrymme.  Språket bör sträva efter att 

ge möjlighet för handboken att fungera som brygga mellan gudstjänstfiraren och Bibeln. En 
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genomarbetning med detta för ögonen vore bra.  Gudsbilden har på ett allvarligt sätt krympt: 

kärleken finns kvar (tack!) men heligheten saknas. Detta riskerar bl.a. att leda till bristande 

igenkänning för den gudstjänstfirare som också läser Bibeln, samt till ifrågasättanden av 

varför syndabekännelse, lovsång, kyrie, etc. egentligen är relevanta. Vördnaden för den 

Helige saknas.  Teologisk bredd saknas: ofta blir upplevelsen att man har försökt greppa så 

brett att man till slut inte säger något. En av vår kyrkas stora rikedomar är de olika 

fromhetstraditioner som den rymmer. Varje bön och inledningsord kan dock inte rymma alla, 

bättre är att vara tydlig och ge mycket olika alternativ som motsvarar bredden - det står ju var 

och en fritt att välja bort de alternativ som inte fungerar i den egna kontexten.  Slutligen några 

mer specifika påpekanden: Benämningar som ”Kristusrop” bör bytas till ”Herre, förbarma 

dig/Kyrie”. I en mångkulturell samtid bör vi sträva efter igenkänningsmöjligheter för den som 

har sin bakgrund i annan kyrklig tradition.  Diakonins plats i liturgin bör stärkas, t.ex. genom 

att det, där så är lämpligt, ”Präst/Diakon/Ledare läser/frambär/ber” el. likn. införs. Detta inte 

minst då vi önskar stärka gudstjänstens roll som hela församlingens centrum, inklusive 

diakonins.  Ordet ”bägare” i instiftelseorden upplevs av många som problematiskt. ”Kalk” bör 

därför finnas kvar som alternativ.  De sjungna bönerna i vigsel, dop och begravning upplevs 

inte nå upp till önskad nivå. Begravningsbönens förändringar är rent dåliga, både gällande 

notering i melodislinga och ordalydelse. Den gamla är entydigt bättre.  I dopordningen 

uppskattar vi namnfrågans tidigare placering, men anar en märklig övergång från namnfr. till 

tackbön, om det är förälder som ber tackbönen. Här skulle en formulering som leder från det 

ena till det andra kunna platsa i handboken.  Formuleringen ”Fattas oss” vid begravning är 

vacker, men hör i.o.m. sitt sago-ursprung och sin tveksamma språkliga korrekthet 

snarahemma i ett griftetal än i färdigformulerad bön i handboken.  Vi önskar en separat 

ordning för Julnattsmässa. 

  



1442 

 

 

 

157: Hille församling (registrerat: 2016-05-15 15:15:37) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Clara Bergel Jansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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 har bara hunnit prova alternativ D. A var för traditionell för vår smak, B för svår musik, C 

var OK, men D kände vi mest för, E tror vi inte på i längden även om det finns fina partier. Vi 

har tidigare använt och fått tillstånd för Per Harlings lovsägelse och Helig. Just de har vi haft 

här men övrigt i E tror vi inte på.  Församlingen gillar rytmen och sångerna i D. Ibland är de 

lite väl högt satta. Kunde sänkas någon halvton. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska och tyska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Var ska diakonen komma in. Saknas i handboksförslaget.  Det är väldigt lite som är 

annorlunda från den gamla handboken. Kanske man hade kunnat erbjuda nyskriven musik att 

prova. Det finns inget särskilt revolutionerande och annorlunda alternativ. Att orden har 

förnyats i böner är bra. Det känns lätt att hitta något i alla alternativ som är användbart och 

passande för oss. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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158: Starrkärr-Kilanda församling (registrerat: 2016-05-15 15:34:08) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Manilla Bergström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Konsekvens i notationen är önskvärt, när recotationshelnot förekommer bör det göra det även 

i kompstämmorna. Även församlinngssången bör skrivas skaftlös i den liturgiska musiken. 

Ovalig ackjordanalys: Ebsus2 får hellre skrivas Ebsus/add9 Ibland bindebågar? Bindebågar 

finns för notvärdet men legatobågar är ej konsekvent och saknas vid vissa melismer. 

Inkonsekvens i fråga om taktarter: Taktart borde skrivas ut påa lla partier som genomgående 

går i samma taktart. Salknar ackompanjemang på versernaexempelvis Lovsång 4 Gloria A1. 

Lovsång 4 Laudamus A7: Am/b i takt 3 andra fjärdedelen, sid 44. Lovsägelsens ainledning, 

AI Advent är inkonsekvent skaftlös. Inledningsord 15 Sakfel: dur eller moll på "evighet", sista 

raden. Emoll, ej korsförtecken. Kyrkans förböns församlingssvar: i alten D i stavelsen-ja i vil-

ja. Föbön dop: förtydöliga "no chord" och skriv isär. Förbön begravning 1: är dur-ig i sitt 

tonspråk. Slår inte an i sorgen och saknaden, bör rymma såväl tacksamhet som sorg och 

saknad, "sorg" sjungs i dur.  Läsbarheten i texten i den liturgiska musiken varierar med 

punktenheterna i typsnittet, den lite större är betydligt mer lättläst, exémpelvis prefationens 

inledning och fortsättning B1. Prefationerna: för mycket bläddrande för musikern som redan 

har händerna på spelbordet, det är lätt att det blr fel när både präst och musiker ska bläddra 

fram rätt och samma alternativ. Prefationernatar layoutmässigt för mycket plats i proportion 

till reseten av materialet. Hur blir det sedan? Det otympliga fröslaget är svårt att använda i 

stunden, kräver mer förberedelser vid datorn för urval mm men vi behöver mindre tid vid 

datorn. Prefationen på vigsel, en glädjens dag är väldigt mollig. Varför precis samma som 

begravning? Prefationerna vid vigsel med mässa och begravning med mässa är nu precis 

samma men tonspråket borde visa på de olika gudstjänsternas olika karaktär. Prefation 

Advent, större variation i tonspråket är önskvärt för att spegla kyrkoårets olika delar.  
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Gudstjänstmusiken rymmer bra förslag men borde bjuda på mer som speglar resten av världen 

och den världsvida kyrkan. Utbudet i serie C  är begränsat i proportion till prefationer men 

bara ett alternativ till kyrie och Agnus dei. Hade gärna sett fler förslag med influenser utifrån 

samt mer call & respons. Vi hade även önskat större variatin svenska kompositörer än Runov, 

Harling och Sixten. Kanske Per Gunnar Pettersson? 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Avstår 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi saknar ordet förlåtelse i Tackbön 3. Vi är tveksamma till överlåtelsebön 1. Treenigheten är 

lite väl underförstådd och bör uttryckar tydligare i  Lovsång 9 Laudamus E1. Förlåtelse ordet 

"...Älskar dig befriar dig och förlåter dig bör kanske skrivas i ordningen "älskar dig , förlåter 

dig och befriar dig" ?  Saknar tydlighet i frågan vid konfirmation, kanske bättre vid 

trosbekännelsen än i inledningen eller åtminstone två möjligheter till placering för frågan till 

konfirmanderna. Saknar alternativet till  inledningsord i Vigseln, "NN och NN ni bär med er 

allt ni vet om kärlek ....osv". Alternativ till att lägga mull på kistan vore bra.  Generellt väldigt 

bra med strukturer för gudstjänsterna. Även kyrkliga handlingar bar. Generellt i förslaget är 

det språkligt up-to-date och bra.  Viktigt att orden är väl prövade och bär i alla situationer, 

särskilt svåra situationer, för både den som leder gudstjänster och de som är del av den. 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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159: Åkerbo församling (registrerat: 2016-05-15 15:56:25) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Amund Hunstad 

 

Befattning 

Vice ordförande, kyrkorådet 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Gudstjänstmusik A-E har i allmänhet givits bedömningen "Bra", och detta utifrån perspektivet 

att serierna erbjuder olika musikaliska uttryck och tilltal, från musik med rötter djupt i 

kyrkotraditionen till andra och nyare uttryckssätt. Dessa variationsmöjligheter bedöms vara 

positiva.   I den pågående debatt kring kyrkohandboksförslaget har  betydande fokus hamnat 

just på musiken, kanske rent av för mycket fokus. Ty: Möjligheterna att variera utöver 

serierna A-E verkar finnas. I "Förklaringar till Förslag kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 

I", s.39, listas en serie avvägningar rörande musiken. Speciellt värt att notera är formuleringen 

"En möjlighet är att kyrkohandboken kan innehålla ett antal musikserier i olika genrer, 

samtidigt som annan musik kan användas som alternativ."  I och med att det utöver de 

fördefinierade serierna därmed tydligen kan användas ytterligare annan musik, ger detta 

intressanta utvecklingsmöjligheter för satsningar i församlingarna. Till exempel skulle det 

kunna vara tal om  - lokalt präglad musik som för församlingen har ett  mervärde - särskild 

framtagen musik som exempelvis norska Kirkelig kulturverksteds Jakobsmässa.  Samtidig, 

genom att notera att exempelvis Jakobsmässan har genomförts i olika församlingar, så torde 

detta kunna tolkas som att det redan finns en öppning för annan gudstjänstmusik än serierna 

A-E. Det kanske bara behöver lyftas fram tydligare som en möjlighet? 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 
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47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra 
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70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kyrkohandboksförslaget erbjuder en flexibilitet i det sätt mässa, gudstjänst och övriga 

kyrkliga handlingar kan anordnas med olika modulförslag ur kyrkohandboken. Detta 

möjliggör och underlättar för att uttrycka olika traditioner, men även att hitta nyskapande 

former. Handboken kan, i bästa mening, ses som en kokbok - som inspiration men som också 

klargör vad som åtminstone behöver vara med. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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160: Löddebygdens församling (registrerat: 2016-05-15 17:15:12) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Owe Backland 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

27. 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 saknar vad vi kan se Vismässan/Per Harlings alternativ till O Guds lamm;  O Gud ditt offer 

helar världen. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Blindskrift -delar av Engelska -delar av Tyska -delar av Franska -delar av spanska -delar av 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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161: Motala församling (registrerat: 2016-05-15 17:38:59) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mikael Billemar 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Bra 

 

27. 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. 

Vår bedömning, efter en relativt kort prövotid, är att det fungerar bra. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, arabiska. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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51. 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 låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Från Motala församling vill vi lämna följande kommentarer:  1. Det är fortfarande många i 

vår församling som har sitt hjärta i den "gamla" versionen av Herrens bön, "Fader vår". 

Dessutom anser en del av oss präster att den "gamla" versionen av Fader vår är att föredra av 

teologiska skäl. Vi anser därför att det är för tidigt att gå ifrån den i kyrkohandboken. Nu vet 

vi att det står en notis i inledningsorden om att Fader vår får användas om det föreligger 

pastorala skäl för detta. Att den ändå plockats bort från den löpande texten i kyrkohandbokens 

gudstjänstordningar tycker vi är mycket olyckligt. Fader vår bör absolut finnas kvar som 

utskrivet alternativ även i den kommande handboken!  2. Flera av oss är tveksamma till den 

nya ordningen för Konfirmation. Den nuvarande ordningen, att konfirmanderna först inbjudes 

att redovisa sin förståelse av kristen tro och därefter ges möjlighet att bekräfta denna som en 

tydlig respons på Trosbekännselsen försvinner i den nya ordningen. Detta tycker vi är mycket 

olyckligt! Vårt förslag är att man behåller den nuvarande ordningen i oförändrat skick, då den 

är både logisk och välfungerande.   3. Flera av oss är mycket tacksamma över att 

konjunktivformen av Herrens välsignelse, "Herren välsigne er och bevare er..." är 

förstaalternativ i den löpande texten i gudstjänstordningarna. Det ser vi som en mycket god 

markering.   4. Vi tycker det är bra att huvudalternativet till Högmässans ordning i hög grad är 

oförändrad i jämförelse med nuvarande handbok. Det skapar trygghet och kontinuitet i vår 

liturgiska tradition. Handboken ger ju goda möjligheter också för de församlingar som vill 

utforma sin mässa på annat sätt, vilket också är bra.   5. Vi är mycket positiva till de förslag på 

bibelläsningar som handboken ger i samband med förrättningarna. Urvalet känns väldigt 

relevant! 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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162: Stenkvista-Ärla församling (registrerat: 2016-05-15 18:22:29) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bo Rydén 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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. 

Eftersom vi inte haft tid att ordentligt gå igenom musiken kan jag bara hänvisa till vad andra 

remissinstanser, musikaliska akademien till exempel har skrivit.  Dock vill jag lyfta fram 

Björn Malmeheds (kantor i Umeå) spontanremiss. Hans genomgång av musiken stämmer väl 

överens med vår syn på kyrkomusik i allmänhet.  I vår församling (en liten församling på 

landet) har vi inte den musikaliska bredd i församlingslivet som krävs för musikserie B-E. 

Hos oss är "Sångbarhet" ett nyckelord, musiken skall kunna sjungas och kännas igen utan allt 

för mycket övning.  De små församlingarna är också i majoritet inom Svenska Kyrkan, något 

som borde ha märkts i handboksarbetet! 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 
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38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Tyska, engelska, spanska och franska kan behövas, men översättningarna måste vara av bättre 

kvalitet än de i HB86 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 
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49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

54. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

59. 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? 

Varken låg eller hög grad 
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60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 
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72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Handboksansvariga bör noga läsa den senaste tidens diskussioner på FB och i Kyrkans 

Tidning.   Arbetet synes oss har präglats av ett storstadsperspektiv som inte tar hänsyn till små 

församlingars verklighet, och de små församlingarna är var majoriteten av de kyrkotillhöriga 

finns.  Platta och ibland rent tramsiga texter har dykt upp i gudstjänsterna. Ekumeniska 

hänsyn märks inte alls och Lima-dokumentet verkar helt bortglömt!  Och ta bort "brustenhet"! 

Låt det och "Kristusrop" få falla i barmhärtig glömska! 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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163: Svenska kyrkan i London (registrerat: 2016-05-15 19:25:34) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Michael Persson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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. 

Övergripande:  Idag är församlingens ställning i Svenska kyrkan mycket starkare än när 

tidigare handboksarbeten genomförts. En process som börjat med inventering av vad som 

redan finns ute i församlingarna, involverat desamma och därefter givit förslag hade kunnat 

ge en bredare process och en helt annan behandling. "Stadfäst av konungen" 1942 kan inte 

ersättas av "Stadfäst av Kyrkokansliet/Kyrkostyrelsen" 2016. Den pastorala verkligheten ser 

idag annorlunda ut.  Serie A Positivt med Ack. Analys till samtliga satser. Samtliga 

musikserier A-E, är röriga, svåra att hitta i, i layouten. Prefationen bör skrivas i en följd. Som 

förslaget är nu med inledning, fortsättning och avslutning på olika ställen, gör det otydligt. I 

den tidigare musikdelen fanns varje serie dessutom i en följd, vilket också gör det tydligare, 

alltså alla alternativen i serie A (allmän, fastan..osv)  Serie B Kyrie, Glora och Laudamus 

fungerar bra. Laudamus blev mycket bättre i den här versionen, där refrängerna är lika varje 

gång, bra. Helig känns platt, hör inte riktigt ihop med det övriga, blir inget lyft i den.  Serie C 

Bra med ett Kristusrop som har växelsång. Lovsången faller platt i denna serie, finns inget 

musikaliskt lyft eller spänning, alldeles för förutsägbart, men bra att få sjunga på latin. 

Välkänt Helig och O Guds lamm som fungerar bra, men skulle önska att även den engelska 

texten fanns med.  Serie D Kyrie fungerar mycket bra, sångbart, omtyckt av vår församling, 

och bra att även här få sjunga på latin. Lovsången blev haltande när man gjorde om den. Den 

tidigare varianten var mycket omtyckt av vår församling, nu ”står man lite på huvudet” när 

man sjunger denna. Bra att prefationerna numera inte har rytmen utskriven, fungerar bättre så 

här. Båda alternativen på O Guds lamm fungerar bra, är sångbara.  Serie E Kristusrop, bra 

med växelsång igen! Gloria och Laudamus fungerar mycket bra. Växelsång i O Guds lamm, 

bra. Detta O Guds lamm fungerar bättre än det som fanns i det tidigare förslaget.  Att fyra 
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nyskrivna delar av mässmusiken i samma serie tydligt hänger ihop - vore naturligt och 

eftersträvansvärt. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

I sin helhet 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

44. 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 
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45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 
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56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Mycket nyformulerat är bra och enkelt, men inte sällan platt och uppmanar inte till eftertanke. 

Många av de nyskrivna texterna kommer att slitas fort. Vi efterfrågar mer bibelanknutet språk 

i inledningsord - det är mycket teologiskt snömos här. Får man längta efter "växa till i kraft 

till er invärtes människa Och att Kristus genom tron må bo i våra hjärtan"?!  Övergripande 

kan också sägas att vi saknar Ekumeniskt inflytande/utblick. I nattvardsbönerna, som ju är 

kärnan i mässan - hur vore en ny nattvardsbön; än tydligare anknuten till den bordsbön Jesus 

förmodligen själv använde? eller att våga ta intryck av invandrarkyrkor i Sverige - likt den 

Syrisk-Ortodoxa eller koptiska. Eller andra kyrkor inom Porvoo-överenskommelsen, som vi 

regelbundet firar gudstjänster tillsammans med! Varför denna utpräglade Svenskkyrkliga 

nationalism? Vi kan själva?!  De svenskafastställda inomsvenska språken finns med - men 

världsspråken (också i Sverige) som engelska förkommer knappast.  Ansatsen att ge en god 

"högmässomodell" man kan känna igen världen över är mycket god. Nu hoppas vi på en 

uppföljning med förslag till alternativa gudstjänster - utanför kyrkohandboksförslagets 

plocklåda. Såsom Evensong - en musikgudstjänst med Magnificat och Nunc Dimittis som 

firas dagligen över hela jorden. Eller en Förbönsgudstjänst, Sinnesro, eller någon av de otaliga 

andra former som förekommer såväl inom Svenska kyrkan, som i olika kyrkor vi lever i 

gemenskap med. men också förslag till ekumeniks och Interreligiösa gudstjänster vore 

förtjänstfullt...  "Fasteserien används fastlagssöndagen till långfredagen" NEJ! Askonsdagen 
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till långfredagen skall det vara. Fastlagen/Carnevalen är ingen fastetid - och idag firar många 

församlingar Askonsdagsmässa. Här lever sviterna efter borgerliga kalenderreformer kvar. 

Bort det!  Ett par små petitesser:  Dop - i Samling/Inledning bör dopets teologi tydligare 

framgå!  Dopbönen skall inte ha en proklamerande/undervisande karaktär - ""dopet ger 

syndernas förlåtelse och del i din Sons liv, död och uppståndelse. Tack för att du sänder din 

heliga Ande till henne/honom/dem som ska döpas" Flytta fram det till Inedningen och smyg 

inte in det en passant i en bön.    Vigsel 1 - förbön . "hjälp dem att förlåta varandra" - skall 

vara "hjälp dem att älska och förlåta varandra"  Behöver väl inte motiveras!?  Vigsel 2 - 

förbön "..som står inför dig" - detta är ju enda tillfället brudparet knäfallit ! - Opedagogiskt 

redan i 1986.  Begravningsgudstjänsten - Diakonens roll?! Precis som i Anglikanska och 

romersk-katolska kyrkorna borde Diakonen kunna håla i Begravningsgudstjänsten. Inget 

sakrament. den sista psalmen bör ligga innan avskedet. efter blir både själavårdsmässigt och 

praktiskt svårt - vi har provat många gånger. "omsluter levande och döda" i begravningsbönen 

funkar i sig, men ger sammantaget en dålig teologi i Begravningsgudstjänsten  Den treenige 

Gudens namn beskrivs ibland "I (Guds) Faderns, Sonens och den heliga Andens namn" - 

ibland är (Guds) borttaget. Bör vara konsekvent med.  Den aronitiska välsignelsen är 

fantastisk även med tillägg Men varför inte våga bredda och ge alternativ? - Likt Church of 

England - och inte i presens. Sådan självpåtagen prästerlig myndighet tar sig inte ens 

prästerna i CofE!   Tack för ett enormt stort, svårt och viktigt arbete - ni finns i våra böner! 

Londonhälsningar! 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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164: Hjärnarp-Tåstarps församling (registrerat: 2016-05-15 20:20:29) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ann Lidgren 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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 har inte varit en remiss församling. Tyvärr. Så jag har svårt att skriva ngt om 

musikförslagen.  Personligen tycker jag det är spännande med ny musik. Även den behöver 

uppdateras för att fungera i en modern gudstjänst.  Jag är ingen musiker utan präst och vår 

kantor har inte fördjupat sig i förslagen. Några tankar har jag haft från kantorn och det är att 

mycket är skriver till piano och det finns en rädsla att tappa orgeln som instrument.  Musiken 

och sången är ibland för avancerad att sjunga. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

44. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 låg grad 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Spännande och möter framtidens behov. Kanske inte lika vågat som jag hade trott. Mycket är 

kvar men mycket är också nytt. Finns kanske en rädsla att förändra allt på en gång. Denna 

handbok är en utfasande handbok då nästa steg är att man kanske över ger det gamla för att 

övergå i  de nya förslagen. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

  



1516 

 

 

 

165: Öregrund-Gräsö församling (registrerat: 2016-05-15 20:44:52) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Erland Söderström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. 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 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Avstår 

 

27. 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 föreslår en kyrkohandbok med Gudstjänstmusik endast från serie A !!   1. Innan denna nya 

kyrkohandbok med musikserie A slutgiltigt antas behöver texterna och musiken bearbetas av 

landets ledande experter. Texterna måste fungera både musikaliskt och teologiskt! Den 

musikaliska kompetens som finns i Sverige har inte tillvaratagits i framtagandet av förslaget 

och trots den massiva kritiken från såväl vetenskapligt som konstnärligt och praktiskt-

musikaliskt håll är det reviderade förslaget i allt väsentligt oförändrat från förslaget 2012. Det 

krävs generellt en bättre teologisk, språklig och musikalisk bearbetning, samt en större 

samstämmighet mellan text och musik än i det nu presenterade förslaget. Kyrkohandboken 

måste ha kvalitet av ett lärodokument!    2. Lyft ut Gudstjänstmusik B-E ur handboksförslaget 

och lägg dessa nya och ännu ganska oprövade förslag in i ett för hela Svenska kyrkan 

gemensamt forum på nätet. Öppna denna gudstjänstverkstad på nätet för alla som vill arbeta 

med en gudstjänstförnyelse i Svenska kyrkan.  Anställ gärna någon som har ansvar för denna 

nya och levande och lättillgängliga ”Svenska kyrkans Gudstjänstverkstad på nätet”!  Vi tror 

att denna Gudstjänstverkstad kan bli en stor inspirationskälla för gudstjänstfirande 

församlingar i hela Svenska kyrkan. Här skulle man kunna bjuda in musiker, teologer och 

poeter att lämna sina bidrag. Här ska alla församlingar hämta tips och tankar från ett 

pågående, levande gudstjänstarbete där olika församlingar - både kan lämna och hämta tips - 

till Temagudstjänster, Vardagsgudstjänster, Meditationsgudstjänster etc. Här kan man 

verkligen tillåta stor variationer vad gäller liturgisk text och musik. Denna Gudstjänstverkstad 

skulle kunna ge inspiration och redskap för en kontinuerlig gudstjänstutveckling och ge stora 

möjligheter till att pröva och öva i egen takt. 
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28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Delar av 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Delar av 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Tyska & Franska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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46. 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 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 
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57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. 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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69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser är vi: 

Ganska bra 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. 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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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Öregrund-Gräsö församlings remissvar på kyrkohandboksförslaget  Vi anser att 2016 års 

reviderade kyrkohandboksförslag kan inte antas i den nu föreslagna utformningen!!  Vi vill att 

huvudgudstjänsten i våra kyrkor ska kunna firas med igenkännande såväl i Öregrunds kyrka, 

mitt i den lilla staden och i den lantligt belägna skärgårdskyrkan på Gräsö. Vi vill gärna pröva 

det som är nytt, samtidigt som vi vill värna kontinuiteten.  Vi vill gärna kunna använda ett 

gudstjänstspråk som hör hemma i vår tid när vi firar gudstjänst. Ansatserna till ett sådant 

språk anar vi i det nya materialet, men nu har tidspressen hindrat oss att landa i det språk som 

erbjuds och känna in vad som är bra och vad som är dåligt... Men med den mycket knappa tid 

som getts oss har vi inte hunnit landa i förvirringen av ett nytt material och riktigt kunnat 

utvärdera det. Vi undrar varför det nu är så förtvivlat bråttom att ta fram en ny kyrkohandbok? 

Vi har bara haft 3-4 månader på oss att lära känna detta senaste förslaget till kyrkohandbok 

och redan idag måste vi lämna remissvar…   Vi vill sträva efter en gudstjänst där vi upplever 

samhörighet och gemenskap med den kristna Kyrkan i hela världen. Vi anser att det är 

angeläget att alla församlingar i Svenska kyrkan, trots sina inbördes olikheter, ska kunna 

känna stolthet och delaktighet när vi firar gudstjänst enligt vår gemensamma kyrkohandbok. 

Vi vill att den syftar till att ena vår Kyrka och stärka vårt gudstjänstliv runt om i Sverige.  Om 

vi inte har en antagen kyrkohandbok saknar vi gemensamma ramar för gudstjänstlivet i 

Svenska kyrkan. Men med ett handboksförslag med alltför många fastlagda alternativ riskerar 

vi faktiskt att begränsa liturgisk utveckling, trots att vi vill motsatsen. Vi anser att 

kyrkohandboken skall främja ett väl fungerande gudstjänstliv och detta är ett tydligt fokus i 

vårt remissvar.   Punkterna 1 och 2 - återfinns i svaret på punkt 27 i denna remiss!!  3. Vi 

saknar en tydlighet när det gäller Faddrarnas roll vid dopet och saknar helt deras roll vid 
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konfirmationsgudstjänsten.  Precis som "Den lilla bönboken" i vår Svenska psalmbok tyvärr 

saknar en förbön för just den som har fått uppdraget att vara dopfadder. På samma sätt så 

saknar vi i kyrkohandboksförslaget ett tydligt välkomnande av faddrarna vid dopet. Nu 

konstateras endast: ”Faddrar kan knytas till dopkandidaten vid dopet. Den som är fadder ska 

vara döpt. Fadderskapets betydelse är att vara ett stöd för dopkandidaten i hennes/hans växt 

och mognad som människa och kristen”.  Menar vi allvar med denna formulering så bör 

faddern få sitt uppdrag tydligt beskrivet vid dopet. I vår församling berättar vi vid dopet om 

faddrarnas uppdrag och tydliggör detta genom att alla faddrar får varsitt inramat fadderbevis 

med bl.a. en förbön som faddrarna kan be när de ber för sina fadderbarn. Att detta fadderbevis 

delas ut som en del av av dopordningen har sedan länge varit en självklar del av 

dopgudstjänsten i vår församling. I dopordningen i vår nya kyrkohandbok borde faddern i 

samband med dopet hälsas välkommen till sitt viktiga uppdrag. Och i en kommentar kan man 

lyfta fram möjligheten att överlämna ett fadderbevis. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 

4. Vid förbönen och handpåläggningen i konfirmationsgudstjänsten inbjuds konfirmander-nas 

dopfaddrar att vara med. Detta är ett mycket tydligt ”stöd för dopkandidaten i hennes/hans 

växt och mognad som människa och kristen”. Den som inte har någon fadder får välja någon 

kristen vän som de har förtroende för och som är med vid handpåläggningen och förbönen. 

Bra att handboksförslaget lyfter fram dopljuset vid konfirmationsgudstjänsten.  I vår 

församling stannar vi inte vid en doppåminnelse före inledningsordet. Hos oss bär 

konfirmanderna sina dopljuset till ett bord intill till dopfunten och inför trosbekännelsen 

hämta tydliggöra våra konfirmationen sin bekräftelse av dopet genom att bär fram sina 

dopljus till altaret i samband med trosbekännelsen. Efter trosbekännelsen och bekräftelsen av 

sitt dop tar prästerna emot konfirmandernas dopljus och ställer dem på altaret.   5.  I 

inledningen till DOP finns konstaterandet att ”Dopet kan ske genom begjutning eller 

nedsänkning”- men sedan finns inget av detta självklara konstaterande att finna i ordningen 

för själva dopgudstjänsten. Under rubriken ”Dophandlingen” så tycks bara begjutning vara 

det enda som man räknar med - ”Vatten gjuts tre gånger över dopkandidatens huvud”. Inte ett 

ord om hur man kan göra för att möjliggöra det som handboken också inbjuder till – dvs hur 

man går tillväga när man döper med nedsänkningsdop. Vi har i vår församling under många 

år låtit dopföräldrarna välja om dopet skall ske ”genom begjutning eller nedsänkning”, 

eftersom vi vill ta handbokens instruktion på allvar. När man berättar om de två olika sätten 

att döpa ett barn väljer de flesta föräldrarna att barnet ska döpas med ett nedsänkningsdop. 

Det som hindrar föräldrar i andra församlingar att göra detta val är oftast den lokala prästen, 

som aldrig någonsin döpt något barn med nedsänkningsdop, desto större anledning att i 

handbokens kommentarer vid dopgudstjänst skriva in hur ett nedsänkningsdop skall kunna 

förverkligas!  6. Barnperspektivet är mycket angeläget! Vi vill att kyrkohandboken mycket 

tydligare klargör att barnen har en självklar plats i vår söndagliga huvudgudstjänst!   När man 

som barn får vara delaktig i gudstjänsten betyder detta oerhört mycket både för barnet självt 

och för hela den gudstjänstfirande församlingen! Vår söndagliga huvudgudstjänst måste få 

vara en gudstjänst som räknar med alla människor i alla åldrar! Både små och stora barns 

delaktighet bör i kyrkohandboken tas bättre tillvara. Det är viktigt att barn och ungas aktiva 
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deltagande blir betydligt mer synliga i kyrkohandboken. Jesus är mycket tydlig när det gäller 

barnen: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem icke….han tog dem i famnen, lade 

händerna på dem och välsignade dem” – allt detta konkreta handlande måste  tydligt prägla 

gudstjänstens utformning i vår nya kyrkohandbok!!   För Öregrund-Gräsö församling,  den 15 

maj, 2016   Erland Söderström  Kyrkoherde 
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166: Alseda församling (registrerat: 2016-05-15 22:34:10) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anita Rudvall 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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: 

Dåligt 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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. 

Dumt att byta ut vissa ord i t ex litanian. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 
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33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dålig 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Tyska, Franska 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 
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62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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167: Gnosjö församling (registrerat: 2016-05-16 10:27:06) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Susanne Johansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

27. 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 har långt ifrån hunnit att pröva all mässmusik men vi ger ett omdöme om de partier som vi 

prövat. därav kommenterar vi inte allt. A;  Sammanfattar de olika alternativen utifrån 

ovanstående kriterier som bra. Här finns ju de tidigare melodierna med, stor 

igenkänningsfaktor, positivt!  B; Noterar att det finns endast ett alternativ för både Helig, O 

Guds lamm och Lovprisningen jämfört med att det finns väldigt många prefationsalternativ.   

C; Kristusrop 4 är för kort. Det ska vara så att man sjunger Herre, förbarma dig 3 ggr., Kristus 

förbarma dig 3 ggr. och Herre, förbarma dig 3 ggr.  Lovsång 7 skulle sluta med en 

uppåtgående melodislinga istället för att den går neråt. I näst sista takten skulle man sjunga 

tonerna; b b ciss ciss d d och det skulle funka med samma harmonik och ackordanalys.  O 

Guds lamm finns inte kvar i den tonart som den var noterad i tidigare och det saknar vi.   D; 

Mycket oklokt att halvera Lovsång 8. Den har inte varit den lättaste att lära sig men när man 

väl sjungt den några gånger så sitter den. Olyckligt att ändra på melodislinga i 4;de takten före 

refrängen jämfört med tidigare.  E; Lovsång 9 är jättefin och har en mycket härlig melodi!! 

Omtyckt.  Övriga sjungna moment; Den tidigare satsen, dvs. tonarten, för Halleljurop finns 

inte kvar, olyckligt, för den var bra!  De kyrkliga handlingarna har vi inte prövat.  Generellt 

sett så är det väldigt många olika prefationsalternativ i alla serier. Jag vet inte om det 

underlättar? 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår 
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29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

34. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 
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37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej, inte som vi ser idag. 

 

39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår 
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47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår 

 

50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår 
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58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 
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70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Bra 

 

73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Eftersom test-tiden var alldeles för kort, finns det inte så mycket att säga mer än just det. Det 

är nu vi får börja att prova oss fram. Det är stor flexibilitet kring gudstjänstordningarna 

generellt, det är bra. 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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168: Mariefreds församling (registrerat: 2016-05-16 20:25:30) 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Torbjörn Burvall 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

4. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att utforma 

gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

9. 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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10. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra 

 

11. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra 

 

12. 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 

 

13. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

14. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

15. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

16. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

19. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

20. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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21. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

22. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår 

 

23. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

24. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

25. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

26. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den  gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

27. 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 finner det otillfredsställande att i frågorna 22 - 25 ge en bedömning av musiken så som 

frågan är ställd. Om det ska vara meningsfullt att svara måste det finnas möjlighet att ge en 

bedömning av enskilda moment i respektive serie. Som helhet så upplevs musiken som 

obearbetad och inte färdig, att seriernas musik inte riktigt håller ihop utan är lite fladdrig. Vi 

skulle gärna se att en serie tas fram där musiken är baserad en musiktradition som är väl 

beprövad ex. utifrån den ton som finns i den traditionella svenska folkmusiken. 

 

28. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

30. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 
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32. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

33. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

34. 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 

 

35. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

36. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Finska 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Meänkieli 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Romani 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Samiska språk 

Nej 

 

37. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar? - Teckenspråk 

Nej 

 

38. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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39. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår 

 

40. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

41. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

42. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

43. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. 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 

 

45. Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att 

fira dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra 

 

47. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

48. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra 

 

49. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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50. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

51. 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 

 

52. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

53. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra 

 

56. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

57. Ger ordningen för konfirmationsgudstjänst i kyrkohandboksförslaget 2016 er 

möjlighet att  fira konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

58. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

59. 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 

 

60. Ger ordningen för vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er möjlighet 

att ni fira vigselgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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61. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

62. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

63. 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 

 

64. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

65. Ger ordningen för begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016  er 

möjlighet att  utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

66. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

67. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

68. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

69. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår 

 

70. 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 

 

71. 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 

 

72. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna gudstjänsten? 

Ganska bra 
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73. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 
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74. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kommentar till fråga 8  Vi ställer oss tveksamma till att ändra från Kyrie till Kristusrop och 

förordar att man behåller benämningen Kyrie.  Kommentar till fråga 36  Vi uppfattar att de 

moment som är särskilt anpassade för att  ge möjlighet till barns och ungas delaktighet i den 

allmänna gudstjänsten bli tunna och av tveksam  kvalité. Vi ifrågasätter att man alltid måste 

förenkla språket för att ge unga/barn delaktighet i det som sker i gudstjänsten. Allt kan inte 

och behöver inte vara förståeligt i början, utan en förståelse kan få växa fram. Också i kyrkan 

bör vi kunna lita till att en fördjupad förståelse av gudstjänstens språk och liturg kan växa 

fram hos barn och unga.   Kommentar till fråga 61  Vigselgudstjänstens teologi saknar det 

traditionella teologiska perspektiv, som innebär att   vi talar om Gud har instiftat äktenskapet 

 

75. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när det 

gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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